
Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ MU-A-01 - Hylkedalen, Seest Fritidslandsskab og Grusgrav – realise-

ring af Den Grønne Ring og flere faciliteter til Trailcentret 

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

Vedtaget: ....................... Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 3. juni 2020, sag nr. 20 

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: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 670 0 0 0 

Nettodrift  0 140 140 140 

I alt kassefinansieret 670 140 140 140 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

I september 2020 står det nye trailcenter ved Seest Idrætspark færdigt. Et trailcenter er et 

kombineret klubhus, depot og mødested ude i naturen. En facilitet med servicefunktioner, der 

understøtter de mange idræts- og motionsaktive brugere af stier og ruter i naturen, og som 

kan inspirere nye brugergrupper til at komme ud. Trailcenteret er for både idrætsforeninger og 

selvorganiserede idrætsudøvere. I tilknytning til trailcenteret er det derfor vigtigt, at der etab-

leres en række faciliteter, som stier, MTB-spor, træningselementer til trailcentrets brugere i 

Hylkedalen, Seest Fritidslandsskab og Grusgrav  

 

Børne- og Ungeforvaltningen samt By- og Udviklingsforvaltningen arbejder derfor på at reali-

sere den udviklingsplan, der er lavet for området i samarbejde med de kommende brugere.  

 

I tilknytning til Fyrtårnsprojektet, der er en statslig bevilling fra den såkaldte synergipulje bli-

ver der i 2020 og 2021 etableret en trappe med træningselementer fra trailcentret ned i Hylke-

dalen, der bliver lavet stier således det er muligt at gå en rundtur i området samt et mindre 

MTB-spor. 

 

For at sprede og undgå konflikter mellem de stille brugere og brugere med høj aktion i områ-

det, er det nødvendigt også at få etableret en række faciliteter i Seest Fritidslandskab og Grus-

gravene. Børne- og Ungeforvaltningen samt By- og Udviklingsforvaltningen foreslår derfor at 

scenarie 2 i udviklingsplanen for området realiseres.  

 

Nærmere beskrivelse af de nye tiltag i scenarie 2: 

 

Den Grønne Ring opgraderes fra trampespor til cykelegnet sti fra Hylkedalvej og videre til 

Seest Grusgrav og Losseplads. Dette skal give mountainbikere, trailløbere og cyklister mulig-

hed for at komme fra Trailcenteret og videre over til de store arealer i grusgraven og losse-

pladsen med muligheder for en længere og mere varieret oplevelse. 

 

Den Grønne Ring eksisterer i dag som forbindelse hele vejen rundt om Kolding by og har 



forbindelse til både Hartesløjfen og Troldhedestien. Det ønskes, at Den Grønne Ring  

skal være farbar hele vejen for både gående og cyklende, hvilket betyder, at stien, særligt fra 

Hylkedalen til Seest gl. losseplads skal forbedres. Realiseringen betyder, at et privat areal skal 

købes eller forpagtes for at skaffe adgang til en bredere sti på den gamle kørevej til 

Seest Grusgrav. 

 

I scenarie 2 etableres der endvidere også et MTB-spor i grusgraven. Sporet kan 

bruges til træning og på sigt eventuelt til konkurrencer og dermed kunne aflaste MTB-sporet i 

Marielund og i det hele taget tilbyde mountainbikerne i Kolding og besøgende udefra flere 

muligheder, end de har i dag. Se placering af stier og faciliteterne i scenarie 2 på kortet neden 

for. 

 

 
Realisering af projektforslaget forudsætter, at der på budget 2021 bevilges 670.000 kr. til 

Anlæg.  

 

 
 

MTB-sporene har en blå-grøn farve på kortet, Den Grønne Ring er angivet med en grøn streg 

og det arealet der ønskes forpagtet eller opkøbet er angivet med en ternet skravering. 

 

 

 

 

 


