
Tiltagsskema for Naturstyrelsen Trekantsområdet

Tiltag i overensstemmelse med Natura 2000-plejeplanen er markert med grøn

Nr.

Omr. 
Nr. Områdenavn Tema Ha

Prioritering 
af tiltag 

(skala 1-3)

1 1 Skovene omkring Gødding
Landskab/ 
Friluftsliv 2,5 2

I Gødding Skov skal der på lang sigt etableres en udsigtskile fra et højt punkt i afd. 17 og mod vest ved at bevoksningen med tiden ryddes, når den er hugstmoden.

2 1 Skovene omkring Gødding
Landskab/ 
Friluftsliv 0,5 1

Ved Engelsholm Slot skal sigtelinjer fra barokhaven og mod vest, samt sigtelinje ud over søen, som kun delvist er holdt åbent, forsøges opretholdt.

3 1 Skovene omkring Gødding
Landskab/ 
Friluftsliv 0,2 1

I Engelsholm Skov skal en tilgroet udsigtskile ved bådhuset i afd. 174 genfindes og opretholdes.

4 Skovene omkring Gødding
Landskab/ 
Friluftsliv 1 3

I planperioden genetableres udsigten fra punktet Store Tårn i Tykhøj Krat.

5 1 Skovene omkring Gødding Natur/ Kultur 20 2

I Gødding Skov er der kun få lysåbne naturtyper og i planperioden etableres derfor græsningsskov i egebevoksningerne i afd. 1, 2 og 14. Forud for hegnssætning skal der ske 
en motormanuel hugstbehandling, hvor der ryddes omkring egene for at skabe plads til dyrene.

6 1 Skovene omkring Gødding Natur 7 1
I Gødding Skov syd for Billundvej i afd. 45 hegnes hele arealet og forsøges afgræsset i planperioden. Egene kan sættes på stor afstand for at skabe mere skovengskarakter på 
arealet.

7 1 Skovene omkring Gødding Natur 1,5 1
I Gødding Skov i dele af afd. 34 og 36 ligeledes syd for Billundvej lukkes grøfterne og for yderligere vandstandshævning kan grøften opstemmes for at sikre mere vand på 
disse arealer og skabe et moselignende areal.

8 1 Skovene omkring Gødding Natur 4 3
Engen i Engelsholm Skov i afd. 163 og 181 skal i den kommende planperiode afgræsses.  Det planlægges ligeledes, at afd. 153 og 160 på lang sigt skal udvikle sig til 
græsningsskov.

9 1 Skovene omkring Gødding Natur 0,5 2
I Tykhøj Krat skal der i planperioden ryddes i afd. 134 omkring et omfattende grøftesystem og hele systemet lukkes ned mod vejen, for at skab et fugtigt område i skoven.

10 1 Skovene omkring Gødding Natur 1,5 1
I Refstrup Skov er der to små askemoser, og det vil være muligt at lukke grøfterne i afd. 146 for at skabe mere vand mellem de to arealer.

11 1 Skovene omkring Gødding Friluftsliv 3 I Tykhøj Krat kan der i planperioden genetableres et udsigtstårn.

12 2 Arealer i Vejle Ådal
Landskab/ 
Friluftsliv 8 1

I Østergård skal der i planperioden ske en rydning eller nedskæring af opvækst på Runkenbjerg i afd. 739 for at sikre udsigten af den karakteristiske landskabsformation. Der 
er enkelte ege på arealer som fortsat skal bevares.

13 2 Arealer i Vejle Ådal Natur 1 1

Arealerne i Vejle Ådal består hovedsageligt af ikke skovbevoksede arealer, som allerede plejes løbende. I planperioden skal der lyses i et krat i afd. 737c for at sikre den 
spændende vegetaion af fx gøgeurt. Arealet kan evt. medtages i den græsning der foregår på de omkringliggende arealer.

14 3 Randhøl Hede og Frederikshåb Plantage Landskab 6 2
I Frederikshåb Plantage i afd. 89 skal et større område ryddes for opvækst for at skabe sammenhæng mellem de åben arealer der løber fra øst til vest midt i plantagen.

15 3 Randhøl Hede og Frederikshåb Plantage Landskab 7 1
Et areal i afd. 777 i Frederikshåb Plantage skal ryddes, idet det er vokset til efter orkanen. 

16 3 Randhøl Hede og Frederikshåb Plantage Natur 18 1
I Frederikshåb Plantage skal nuværende hedearealer i afd. 96 og 98 holdes åben og bindes sammen med et areal i afd. 96b som ryddes i planperioden.

17 3 Randhøl Hede og Frederikshåb Plantage Natur 3,5 1
I afd. 112 kaldet Hestedalen skal et hedeareal bevares og gøres større ved at kanterne tyndes hårdt og på den åbne hedeflade skal opvækst ryddes.

18 3 Randhøl Hede og Frederikshåb Plantage Natur 13 1
I Frederikshåb Plantage i området omkring Syvårssøerne i al skal opvækst på den sydlige side af hæg og nåletræ skæres ned manuelt. Herefter kan arealer græsse. 

19 3 Randhøl Hede og Frederikshåb Plantage Natur 1
På Randbøl Hede skal opvækst af bjerg/skovfyr skal skæres ned midt på heden og arealet medtages i den årlige afbrænding på heden. Ved afbrænding sikres de få 
enebærbuske der findes på heden.

20 3 Randhøl Hede og Frederikshåb Plantage Natur 1
I planperioden skal enkelte grøfter på Randbøl Hede lukkes for at genskabe en mere våd hede og derved give plads for en mere varieret flora på heden.

21 3 Randhøl Hede og Frederikshåb Plantage Natur 63 1

Græsning med får på Randbøl Hede fortsættes og forsøges udvidet i planperioden, hvor også græsning med kreaturer forsøges i den sydelige del.

22 3 Randhøl Hede og Frederikshåb Plantage Kultur 13,5 1

Røseområdet i afd. 116+117 skal holdes som lysåben slette med enkelte spredte træer. Området skal afgræsses med et tilpas græsningstryk, som hindrer ny træopvækst 
uden at beskadige røserne. Hegningen skal udvides mod vest for at få alle røser med. Plejen skal suppleres med manuel nedskæring eller flisning af opvækst på og i 
nærmeste omgivelser af de enkelte røser. Den frahegnede dyrefold midt i røseområdet integreres i afgræsningen.

23 3 Randhøl Hede og Frederikshåb Plantage Kultur 1 2
På Frederikshåb Plantage skal destore flyverskjul i afd. 104 og 773 plejes, så flyverskjul med volde samt rullebaner visuelt bliver sammenhængende.

24 3 Randhøl Hede og Frederikshåb Plantage Kultur 1 2
Bevoksningerne på hangarfladerne i henholdsvis afd. 76 og 108 i Frederikshåb Plantage udtyndes kraftigt, så hangarsporene bliver tydeligere.

25 3 Randhøl Hede og Frederikshåb Plantage Kultur 1 1
Arealet med St. Rygbjerg Runestenen holdes lysåben med spredte solitære ege.
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26 4 Gyttegård Plantage og Haltrup Hede
Landskab/ 
Friluftsliv 0,5 1

I Gyttegård Plantage skal der i planperioden etableres en kile fra Ørnsbjerg i afd. 560 og mod nordvest for at genskabe et gammelt udsigtspunkt, hvorfra det er muligt at se 
ind over Grene Sande.

27 4 Gyttegård Plantage og Haltrup Hede
Landskab/ 
Friluftsliv 7 2

I Gyttegård Platnge skal den nuværende bevoksning på kanten af bakkeøen i afd. 516 over tid gøres mere lysåben, således at det bliver muligt at genkende skrænten i 
landskabet. Det etableres kiler i bevoksningen

28 4 Gyttegård Plantage og Haltrup Hede Landskab 15 2
I Gyttegård Plantage skal der ske engenetablering og pleje af hedearealer fjernes bevoksningerne i afd. 512, 525 og dele af 533.

29 4 Gyttegård Plantage og Haltrup Hede Natur 40 1

I Gyttegård Plantage skal der i forbindelse med LIFE projektet ske en kombination af afbrænding og græsning på de eksisterende åbne arealer i afd. 533, 532, 550, 549, 548 
og 553.  De ryddede arealer skal efterfølgende plejes, så der skabes muligheder for genopretning af våde og tørre hedearealer. Det kan ske ved afbrænding, slåning, 
afgræsning o.a.  

30 4 Gyttegård Plantage og Haltrup Hede Natur 50 1
De åbne arealer i afd. 513, 514, 515, 523, 524, 534 samt dele af 535 skal i planperioden plejes enten ved afbrænding, slåning og græsning evt. i kombination.

31 4 Gyttegård Plantage og Haltrup Hede Natur/ Friluftsliv 14 1
I Gyttegård Plantage i afd. 558 og 556 skal arealerne efter naturbranden i april 2011 udlægges til fri succession som skal formidles til publikum.   

32 4 Gyttegård Plantage og Haltrup Hede Natur 11 1
Ved et større grøftesystem i afd. 545 fjernes opvæksten, så arealet bliver åbent. Det undersøges, om området kan gøres mere vådt ved at blokere grøfterne

33 4 Gyttegård Plantage og Haltrup Hede Natur 2 1
Det undersøges i planperioden om grøfterne i afd. 502 i Gyttegård Plantage kan lukkes for, som i ovenstående, at skabe våd hede, som kun findes i begrænset omfang i 
området.

34 4 Gyttegård Plantage og Haltrup Hede Natur 1
I planperioden skal der foretages en afbrænding i Grene Sande for at sikre, at vegetationen holdes nede og det åbne indsande ikke gror til.

35 4 Gyttegård Plantage og Haltrup Hede Natur 9 2
På Haltrup Hede skal bjergfyr i afd. 701 fjernes i planperioden og evt. små krat og anden opvækst skal skæres ned. 

36 4 Gyttegård Plantage og Haltrup Hede Skov 9 1
 I den vestlige del af Haltrup Hede skal et areal hegnes og forsøges græsset i planperioden med henblik på at arealet i fremtiden kan brændes når opvækst af træer er væk.

37 6 Troldhedebanen og Harte Skov Natur 5 2

I Harte Skov er naturværdierne koncentreret langs ådalen i den nordlige del af skoven og i afd. 964 skal opvækst og andet krat skæres ned, dog skal eg, tjørn og bævreasp 
efterlades for at give arealet mere præg af skoveng. Arealet skal herefter hegnes og afgræsses.

38 6 Troldhedebanen og Harte Skov Natur 1 2

I Harte Skov i en rødelbevoksning i afd. 2974, som er udlagt til stævningsskov, skal træerne i planperioden skæres ned/stævnes, således at arealet fremstår som 
skovbevokset mose med enkelte høje træer af rødel.

39 6 Troldhedebanen og Harte Skov Natur 8,5 1
På arealerne ved Skærsø skal der i planperioden sættes hegn og afgræsses med kreaturer eller får.  

40 7 Svanemosen og skovene syd for Kolding Natur 64 1
I Svanemosen skal der i henhold til Natura 2000 plejeplanerne skæres opvækst af birk og el ned og i planperioden vil flere metoder blive afprøvet. Forsøget med græsning 
med geder vil fortsætte.

41 7 Svanemosen og skovene syd for Kolding Natur 2 2

I Drenderup Skov er det muligt i planperioden at genskabe en mere naturlig hydrologi. Der findes flere arealer med udgået asktræer, som nu er fjernet og her kan 
grøftesystemerne lukkes og udvikling mod skovmose startes. Det skal undersøges nærmere, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at lukke grøfter og i planperioden 
undersøges et areal i afd. 2889 og et areal i afd. 2890.

42 7 Svanemosen og skovene syd for Kolding Natur 13,5 3
I Fovslet Skov i afd. 2877 og 2883 skal et areal forsøges udviklet til skoveng. Opvækst på arealet knuses, så det er klar til at slå slet eller græsning.

43 7 Svanemosen og skovene syd for Kolding Natur 3 2
I Tapsøre skal der på et areal i afd. 1013 ved Bøllemosen fjernes opvækst af rødel og pil, og arealerne omkring skal i planperioden slås.

44 7 Svanemosen og skovene syd for Kolding Natur 2,5 1
Et areal i den vestlige del af  i afd. 1000 i Tapsøre udlægges til naturlig tilgroning for på sigt at udvikle sig til en skovebevokset mose.

45 7 Svanemosen og skovene syd for Kolding Natur 2,5 3
I afd. 1007 i Tapsøre er der mulighed for at lave et mindre vådbundsprojekt og genskabe en nedlagt sø. Dette kræver samarbejde med de tilstødende lodsejere.

46 8 Sønder Stenderrup skovene
Landskab/ 
Friluftsliv 1 1

I Stenderup Nørreskov skal der ved Rønshoved i afd. 2733 og 2734 holdes ryddet langs skrænten så rønshovedprofilen er synlig.

47 8 Sønder Stenderrup skovene
Landskab/ 
Friluftsliv 0,5 2

Ligeledes i Nørreskoven skal der i planperioden etableres en udsigtskile ned mod Kolding Fjord ved at opvækst på skrænterne i afd. 2703 og 2708 skære ned.  

48 8 Sønder Stenderrup skovene
Landskab/ 
Friluftsliv 0,5 1

I Stenderup Sønderskov skal der på lang sigt etableres en udsigtskile i afd. 4820 i en egebevoksning ved at der tyndes og skæres opvækst ned i forbindelse med de 
kommende hugstindrebene. Kilen skal sikre udsigten ud over Lillebælt.

1 I afdeling 4820c efterlades enkelte, store træer med henblik på at bevare redemulighed for havørn, hvilket er en del af Natura 2000-plejeplanen.
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49 8 Sønder Stenderrup skovene Skov 13 1

I Stenderup skovene er de mange askemoser generelt ryddet og de små moser og lavninger, er derfor oplagte arealer til at forbedre den naturlige hydrologi ved at øge 
vandstanden ved tilstopning af grøfter. Arealerne i afd. 2743 og 2744 knuses efter af birk og sitkagran er skåret ned.

50 8 Sønder Stenderrup skovene Natur 13 3
På et moseareal i afd. 2743 og 2744 hæves vandstanden i planperioden for at sikre arealets udvikling mod fattigkær eller højmose.

51 8 Sønder Stenderrup skovene Natur 1 1
I afd. 7757 i Nørreskoven skal engen i planeperioden tages i kontinuerlig drift, så tagrørene slås og der tages høslet på engen.

52 8 Sønder Stenderrup skovene Natur 2 1
I den norlige del af skoven i afd. 7710 løber et vandløb som sikres ved at opvækst knuseslangs kanterne og der vil efterfølgende kunne tages høslet.

53 8 Sønder Stenderrup skovene Natur 4 3

I Stenderup Nørreskov i afd. 5787 skal et areal med en tidligere askebevoksning, som nu er fjernet overgå til skoveng med lind og fuglekirsebær, som allerede findes på 
arealet. Dele af arealet har tidligere været slået og i planperioden udvides denne behandling til at dække hele arealet. Hvis det er muligt kan det overvejes at få afgræsset 
arealet.

54 8 Sønder Stenderrup skovene Natur 14 1
I Stenderup Sønderskov skal Lyngmosen i afd. 4805 og 4808, som er urørt sikres ved at lukke grøfter i den vestlige del så vandstanden hæves, så mosen ikke gror til i birk og 
anden opvækst.

55 8 Sønder Stenderrup skovene Natur 1
På Stenderuphage, Løverodde, Selomenge, Skibelund sker der løbende en indsats for at bekæmpe rynket rose som er en invasiv art og uønsket på arealerne.

56 8 Sønder Stenderrup skovene Kultur 14 2

I Stenderup Midtskov findes yderligere et større område med velbevarede højryggede agre, der strækker sig ind i afd. 5770, 5771 og 5772. I planperioden tilrettelægges 
driften efter at nå et skovbillede med højstammede løvtræer med dækkende kronetag, som dels betyder, at agrene bliver mere synlige, og dels kan hindre for voldsom 
vegetation og selvforyngelse i skovbunden

57 9 Arealer ved Randsfjord og Hvidbjerg Natur 1,5 1
Ved Vognkær enge skal den invasive art Rynket rose fjernes i planperionden, så det er muligt at erkende det marine forland.

58 9 Arealer ved Randsfjord og Hvidbjerg Natur 1,5 2
Ved Hvidbjerg skal grøften i afd. 664 stoppe til for på langt sigt at etablere en sø. Hede arealer i samme afdeling skal plejes i planperioden.

59 10 Vejle Fjord skovene
Landskab/ 
Friluftsliv 5 3

I Grund Skov skal det maritime forland med strandeng ryddes for opvækst af især slåen. Dog kan enkelt træer efterlades ved fyret.  

60 10 Vejle Fjord skovene Natur 5 3
I Grund Skov skal afd. 262, 277 og 278 ryddes for opvækst i overensstemmelse med landskabstiltaget for at bevare strandengen karakteristiske flora.

61 10 Vejle Fjord skovene Kultur/ Friluftsliv 0,5 1

Forborgen til Stagsevold skal plejes i form af kraftig udtynding af bøgeopvækst med henblik på at opnå en stabil plejetilstand med enkelte højstammede træer, der modvirker 
opvækst på anlægget og samtidig binder borgbanke og forborg sammen. Voldgraven omkring borgbanken skal oprenses og muligheden for at tilføre mere vand til voldgraven 
skal undersøges.

62 11 Sebberup og Ussing skovene Natur 3 2

I Ussinggård i afd. 223 og 225 findes et lavtliggende areal, der tidligere har været bevokset med ask. I planperioden undersøges, om vandstanden på arealet kan øges og 
derved skabes et større areal med skovmose, dog med mulighed for at lede vand igennem området.

63 11 Sebberup og Ussing skovene Natur 0,2 2 I Anneksskov I afd. 237 skal vandstanden i en eksisterende sø øges ved at afløbet lukkes i planperioden.

64 11 Sebberup og Ussing skovene Natur 0,5 2

I afd. 238 og 239 med nobilis, rødgran og el skal der ligeledes lukkes grøfter, så vandet holdes inde i skoven og arealerne udvikler sig til mose. De eksisterende træer på 
arealerne vil blive stående, og enkelte træer, fx elletræer, formodes at vil kunne overleve vandstandshævningen.

65 12 Dallerup Skov m. fl. Natur 2 2 I Dallerup Skov i afd. 4182 skal der i planperioden udvikles til mose

66 12 Dallerup Skov m. fl. Natur 1 3

I Dallerup Skov skal arealer i afd. 4178 gøre mere våde  ved at lukke det omfattende grøftesystem. De døde asketræer er fjernet og der er allerede en opvækst af pil og hæg, 
der med tiden vil udvikle sig til skovmose. Der skal tages hensyn til den eksisterende egebevoksning, og derfor lukkes grøfterne først, når egene er afdrevet.

67 12 Dallerup Skov m. fl. Natur 2 1 I Lystrup Skov skal der skabes en mere naturlig hydrologi i afd. 212 og 210, hvor asken er fjernet.

68 12 Dallerup Skov m. fl. Natur 0,5 1
I Kærskov lukker grøfterne til pga. manglende vedligeholdelse og arealet i afd. 198 bliver mere vådt, og vil med tiden udvikle sig til mose.

69 12 Dallerup Skov m. fl. Skov/ Natur 1 1
I Kærskov skal grøfterne lukkes i en bevoksning med sitkagran i afd. 4191, der væltede i decemberorkanen  1999   og derved bliver arealet mere vådt

70 13 Bjerge Skov
Landskab/ 
Friluftsliv 0,5 3

I Ustrup Bjerge kan arealet åbnes op med udsigtskiler ved enkelte skovslugte hhv. i afd. 4159 og 4162.

71 13 Bjerge Skov Landskab 1 3
I Bjerge Skov I afd. 3106 findes et udsigtspunkt som skal sikres ved at åbne bevoksningerne i afd. 3106 og 3107 og fjerne evt. store træer der spærrer for udsigten

72 13 Bjerge Skov Skov/ Natur 7 1
I Bjerge Skov skal egene i afd. 3141 afdrives, dog skal arealer står tilbage med spredte egetræer, så arealet på længere sigt udvikler sig til skoveng med gamle ege til forfald. 
Arealet vil efter hugst drives som græsningsskov.

3



Tiltagsskema for Naturstyrelsen Trekantsområdet

Nr.

Omr. 
Nr. Områdenavn Tema Ha

Prioritering 
af tiltag 

(skala 1-3)

73 13 Bjerge Skov Skov/ Natur 9 2
I afd. 3097 og 3098 står æren tilbage, men arealet bliver mere og mere vådt, og moserne syd herfor i afd. 3109, 3113 og 3121 kan derfor bindes sammen og med tiden 
udvikles til blive en langstrakt mose der løber ned gennem den midterste del af skoven.  

74 13 Bjerge Skov Natur 0,5 1 I Afd. 3105 kan der i planperioden ligeledes skabes en mere naturlig hydrologi ved at grøften lukkes.

75 13 Bjerge Skov Natur 3,5 1
I sammenhæng med en nyetableret skoveng i Bjerge Skov i afd. 3141, jf. afsnit 1.3 kan en gammel askemose i afd. 3140 medhegnes og græsses, da udgåede asketræer er 
fjernet.

76 13 Bjerge Skov Natur 1 2
Ustrup Skov skal et nuværende væld i afd. 4159 understøttes ved at stoppe grøfter der afvander arealet og derved tilbageholdes vandet på arealet, som med tiden vil udvikle 
sig til skovmose.

77 14 Boller skovene Landskab 1 2

I Boller Nederskov skal der i planperioden genskabes tidligere tiders udsigtskiler gennem Lysthusskoven fra hovedbygningen mod henholdsvis Stensballegård og Horsens By. 
Udsigtskilen vil påvirke dele af afd. 4001, 4003, 4007 og 4033, hvor bevoksningerne bliver tyndet for at fremme udsigten.

78 14 Boller skovene Natur 4,5 1
I Boller Overskov skal der ske aktiv grøftelukning, når træerne i afd. 4041 + 4044 ved hugstmodenhed er fældet. Det formodes, at arealet vil blive mere vådt og derved kan 
der skabes en mose på arealet.  

79 14 Boller skovene Natur 1,5 1
I Rold Skov i den norlige del i afd. 4075 og 4076 reetableres en gammel mose ved ikke længere at vedligeholde grøfterne.

80 14 Boller skovene Natur 1,3 3
Ved Rold Sø er der lavet nyt omløb og arealet sydøst for søen er i de senere år blevet markant vådere, og da grøfterne ikke længere vedligeholdes, vil mosen i afd. 4045på 
længere sigt blive genetableret.

81 14 Boller skovene Natur 3 Det undersøges i planperioden om der er mulighed for at forbedre kvaliteten af mølledammen enten ved omløbsstryg eller oprensning.

82 14 Boller skovene Kultur 25 2

I Boller Nederskov findes flere områder med velbevarede højryggede agre (afd. 4012, 4016, 4017, 4020, 4027 ) . I planperioden tilrettelægges driften efter at nå et 
skovbillede med højstammede løvtræer med dækkende kronetag, som dels betyder, at agrene bliver mere synlige, og dels kan hindre for voldsom vegetation og 
selvforyngelse i skovbunden.

83 14 Boller skovene Kultur 1,5 1

Borringholm voldsted holdes løbende tilgængelig og plejet i form af nedskæring af opvækst såvel på selve anlægget som på det nærmeste omkringliggende areal. I 
planperioden skal der ske en udskiftning af eksisterende markeringer af borgen i tæt samarbejde med Kulturstyrelsen.

84 15 Skablund Skov Natur 1 2

Naturværdierne i Skablund Skov knytter sig især til et engstrøg og et overdrevareal. I planperioden ska de lave dele af afd. 360, hvor der i dag er mose, udvides mod vest ved 
at lukke hovedgrøften og derved skabe en mere naturlig hydrologi.

85 15 Skablund Skov Natur 1 2
Midt i Skablund Skov vil et areal i afd. 369 formodes med tiden at udvikle sig til mose. Engen vest herfor i afd. 373skal i planperioden holdes åbent enten ved slåning eller 
græsning.

86 16 Tønballegård Skov
Landskab/ 
Friluftsliv 0,5 1

I Tønballegård Skov skal der tyndes i bevoksningen på kystskrænten neden for Svenskeskansen, så den gamle stenalderkystskrænt (littorinaskrænten) bliver synlig fra kysten.

87 16 Tønballegård Skov
Landskab/ 
Friluftsliv 4,5 2

For at genskabe udsigt fra vejen, der fører op mod Tønballegård, skal et nuværende areal mellem bevoksning af nordmannsgran i afd. 381 og skovbryn i afd. 382 åbnes op 
ved at bevoksningen fjernes.

88 16 Tønballegård Skov Skov/ Friluftsliv 2 2

I Tønballegård Skov skal nordmannsgranerne i afd. 395 afvikles og tilplantes med bl.a. frugttræer og buske, som kan bruges ved undervisning i naturskolen på Tønballegård.  

89 16 Tønballegård Skov Natur 4,5 2
Naturplejen i Tønballe Skov skal i planperioden rettes mod at medtage den østlige del af afd. 381 i den eksisterende hegning i afd. 382 for at holde opvækst nede efter 
bevoksningen af nordmannsgran er fjernet.

90 16 Tønballegård Skov Natur 2 1
I afd. 384 og 391 i Tønballegård Skov skal grøfterne lukkes så slugterne på disse arealer med tiden kan udvikle sig til skovmoser og lysåbne arealer med vandspejl, hvilket vil 
øge biodiversiteten i skoven.

91 17 Kongens Kær Friluftsliv 2

I planperioden vil Vejle Kommune arbejde på at etablere Kløverstier med udgangspunkt i Mølholm Ådal. En af disse stier kommer til at gå ned omkring Kongens Kær, hvorfor 
der i den forbindelse vil være formidling i henhold til kravene til en Kløversti.

92 17 Kongens Kær Friluftsliv 1
Det er planlagt, at stier og formidlingsplatformen i området i løbet af i 2014 og 2015 vil blive forbedret med nyt grus, nedvaskning af træværk og nyt hegn på platformen, 
hvor dette er gået i stykker. 

93 17 Kongens Kær Friluftsliv 3
På lang sigt vil Vejle Kommune arbejde med at etablere en tunnel der giver passage fra Rosborg-området ud til Kongens Kær. Projektet afhænger af om der kan rejses nok 
projektmidler til at projektet kan udføres.
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