Veje til Naturen
Inspiration til kommuner og borgere om
samspillet mellem byudvikling, fællesskab
og natur i mindre bysamfund.
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Ofte går den eneste vej til naturen
gennem private lodsejeres jord. Det

Veje til Naturen

kræver en frugtbar dialog mellem
lodsejere og ildsjæle at finde de
steder, hvor man kan færdes langs
markhegn og skel uden at være til
gene.

ET FORSØGSPROJEKT
OM NATURENS ROLLE
I BYUDVIKLINGEN

Adgangen til naturen er under pres. Mange steder forsvinder de gamle stier og markveje til fordel for
større sammenlagte dyrkningsarealer, og alt for mange mennesker bor på landet uden reel adgang til
naturen.
Det er et problem, fordi meget tyder på, at netop nærhed til naturen er den største enkeltstående
faktor, som gør livet på landet attraktivt. Frisk luft og nem adgang til naturen er en af hovedårsagerne
til, at mange, primært børnefamilier, flytter fra de større byer for at bosætte sig i landdistrikterne.
Klyngelandsbyerne Klinkby, Houe og Tørringhuse i Lemvig Kommune er et klassisk eksempel på
landsbyer omgivet af intensivt dyrkede, sammenhængende marker, som afskærer beboerne fra at
få adgang til den smukke natur, som findes lige udenfor døren. I forbindelse med en igangværende
områdefornyelse undersøges det, hvorvidt det er muligt at lave aftaler med private lodsejere om at
skabe nye veje til naturen gennem de eksisterende spor i landskabet.
Nem adgang til naturen øger landsbyernes attraktionsværdi som bosætningslokalitet, det øger
sundheden og giver bedre livskvalitet. Disse tre parametre er grundliggende værdier, som både
kommuner og de mindre byer selv bør arbejde aktivt for at synliggøre, hvis udviklingen af de små
lokalsamfund skal lykkes.
Denne publikation henvender sig til kommuner og beboere i mindre byer, der ønsker at skabe en
forandring i deres nærområde. Den samler erfaringerne for, hvordan adgang til naturen også kan
danne grundlag for nye fællesskaber.

Det gode liv på landet

Som

Livet i landdistrikterne er igen blevet tiltrækkende

’Livskvalitet i yderområder og landdistrikter’

for mange familier, som drømmer om mere nærvær,

har Gallup adspurgt godt 7.000 personer om

overskud (også økonomisk) og ro i hverdagen.

”Hvordan de oplever deres livskvalitet”. Det

Realiteten er imidlertid, at mange af de mindre

bemærkelsesværdige svar er, at livskvaliteten på

byer er omringet af opdyrkede markarealer, uden

landet opleves højere end i byerne. Hele 82 procent

adgang til de naturoplevelser, som giver næring til

af de adspurgte i landdistrikterne svarer, at de

drømmen om livet på landet.

har ’en høj livskvalitet’ mens landsgennemsnittet

Det vil virkelig løfte kvaliteten af landsbysamfundet

ligger på 76,8 procent.

at få adgang til den smukke natur, der findes lige

Der kan være mange gode grunde til, at folk generelt

udenfor døren.

oplever en høj livskvalitet på landet, men vi ved, at

Overskrifter som ”Flere og flere flygter fra

to afgørende grunde til, at unge familier i stigende

Udkantsdanmark” har gennem det seneste årti

grad vælger at bosætte sig i landdistrikterne, er

præget mediebilledet.

ønsket om mere fællesskab og mere natur (kilde:

Udfordringer

med

forfald

og

fraflytning

i

del

af

Realdanias

forskningsprojekt

Realdania).

huse

Derfor er det nærliggende at koble adgang til naturen

står tomme, den lokale købmand er lukket, og

med oplevelsen af livskvalitet. Naturoplevelser

nedrivning af faldefærdige huse langs byens

giver livskvalitet og glæde, fremmer indlæring hos

hovedgade efterlader tomme huller i husrækken.

børn og den umiddelbare adgang til at bevæge sig

Noget

negative

i naturen øger aktivitetsniveau og danner dermed

associationer, der knytter sig til landdistrikterne, er

grundlag for bedre sundhedstilstand. Samtidig giver

ved at ændre sig, og at flere har fået øjnene op for

det os en forståelse for, hvorfor det er nødvendigt at

de åbenlyse fordele, der er forbundet med at udleve

beskytte naturen som et fælles gode.

det gode liv på landet.

Så det er på høje tid, at vi begynder at bruge

landdistrikterne

tyder

er

velkendte.

imidlertid

på,

at

Mange

de

naturkvaliteterne strategisk i byudvikingen.

God læselyst!
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“Den demografiske udvikling
går ikke landsbyernes vej, så

Byudviklingen
UDDRAG AF SAMTALE OM DET GODE
LIV PÅ LANDET MED PLANCHEF
MARIANE VISTISEN OG NATURVEJLEDER
JENS HEDEVANG, LEMVIG KOMMUNE

Naturen og fællesskabet er landsbyernes
stærkeste kort. Drømmen om det gode liv på
landet hænger næsten altid sammen med ønsker
om fællesskab, nærhed og adgang til naturen.

man må stå sammen.”
Mariane Vistisen

Ildsjælens betydning

som det er tilfældet i Klinkby, Houe og Tørringhuse.

”Faldefærdige huse i gadebilledet er som rådne

Brede tværgående samarbejder er nødvendige for

tænder i tandrækken, de giver åndenød for byerne,

at kunne agere i den demografiske virkelighed

og derfor er det så vigtigt at rydde op og forskønne

Mindsettet er ved at ændre sig i landsbyerne. Der

efterfølgende, af hensyn til helhedsindtrykket og

er en ny bevidsthed om, at der ikke er folk nok til at

tilbageværende bygninger.” fortæller Byplanchef

alle har skole, spejderklub, fodbold mv.

Mariane Vistisen og fortsætter: “Tilflytning til de

Lemvig Kommune arbejder med landdistrikts-

små byer på landet er helt afgørende for disse

strategier, der tematiserer landsbyernes særlige

samfunds fremtid. Derfor er det selvfølgelig

identitet og understøtter en fælles identitet i

vigtigt, at landsbyerne understøtter de potentielle

klyngelandsbyerne. De mindre landsbysamfund

tilflytteres ønsker om natur og nærhed i videst

skal ikke konkurrere, men supplere hinanden.

muligt omfang”.

Den midlertidige omprioritering af landsby- og

Lemvig Kommune mister hvert år 200 medborgere.

byfornyelsesramme til Landsbyfornyelse i 2019 –

I takt med at der bliver færre mennesker, svækkes

2022 giver mulighed for at anvende den samlede

grundlaget for at drive skoler, foreninger mv.

byfornyelsesramme til områdefornyelse. Dette

Derfor prioriteres det højt at drive samarbejder på

åbner for en mere fremadrettet og helhedsorienteret

tværs, med fokus på frivillighed og på ildsjæle.

landsbyudvikling, hvor nedrivning af faldefærdige

Kommunerne

kan

udstikke

rammerne

for

bygninger i langt højere grad kan afløses eller

udviklingen, men det er beboerne og ikke mindst

suppleres

områdets ildsjæle, der skaber liv og fører ideerne

Den

ud i livet.

områdefornyelsen kan samtidig booste den lokale

Der er kun få mennesker til at tage den opgave,

selvforståelse og det engagement, som er helt

så der er potentiale i at slå sig sammen med

afgørende for de mindre landsbyers fremtid.

nabolandsbyer og f.eks. danne én borgerforening,

Veje til Naturen

af

kvalitativ

obligatoriske

struktur

opbygning.

interessentinddragelse

i
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Eksperterne

Byudviklingen
“Vi sidder som embedsmænd

UDDRAG AF SAMTALER OM VILDT- OG

med ja-hatten på og hjælper

NATURINTERESSER MED:
VILDTKONSULENT JAKOB BERGMANN

ildsjælene med at lykkes, så

NIELSEN, DANMARKS JÆGERFORBUND

de ikke løber panden mod en

SAMT BIOLOG HEIDI HOLBECK OG

bureaukratisk mur”

CAND.MAG, PH.D. MADS LÆGDSGAARD
FRA SEGES

Mariane Vistisen

I Lemvig Kommune iværksættes områdefornyelse

Med enkle midler er der på kort tid opnået store

En af udfordringerne ved at skabe adgang til

Derfor skal adgang til naturen ikke være på

altid på borgernes initiativ, tankerne opstår lokalt

resultater, både det fysiske anlæg og i særdeleshed

naturen gennem udyrkede bræmmer er risikoen for

bekostning af natur og biodiversitet.

og den lokale identitet bliver helt naturligt del at

på det sociale plan.

at genere markvildtet.

Markvildtet og rationel drift

processen. Dette er også tilfældet her.
Samskabelsesprojekter, som Veje til Naturen, er

Naturens attraktionsværdi

Pas på natur og biodiversiteten

af flere årsager oplagte at gennemføre sideløbende

En solid rekreativ infrastruktur skal give mulighed

Danmark

Danmarks

overladt til tilfældighederne. Markerne er pløjet til

med- eller som del af - en områdefornyelse,

for, at alle kan komme ud og opleve den helt nære

Naturfredningsforening, Europas mest opdyrkede

kant, og markvildtet har gennem en årrække været

hvor borgerne i forvejen er organiseret omkring

natur. Den skal åbne op til naturen og landskabet

land, og mere end 60 procent af landet er dækket

under pres. Andelen af harer og agerhøns er stærkt

udvikling af deres by.

med stier, men kan også være et shelter, et bålsted

af landbrug. Belastningen fra næringsstoffer,

reduceret, nogle steder blot 10 % af hvad den var

“Vi sidder som embedsmænd med ja-hatten på og

eller andre oplevelser. Alle undersøgelser viser, at

regulering af vandets fri bevægelighed, byernes

tilbage i 1960’erne. Intensiteten i landbrugsdriften,

hjælper ildsjælene med at lykkes, så de ikke løber

tilgængelighed og nærhed er afgørende for i hvor

ekspansion, udbygning af infrastruktur og intensivt

nedlæggelsen af markskel, markveje og vild

panden mod en bureaukratisk mur”, siger Mariane

høj grad, vi bruger naturen.

dyrkede marklandskaber har stor indflydelse på

beplantning gør det svært for harer, fasaner og

Vistisen.

Ifølge Jens Hedevang er det vigtigt at tænke gode

natur, miljø og biodiversitet.

agerhøns. De har brug for komplette levesteder

Områdefornyelse er en langstrakt proces, og det

oplevelser undervejs ind i projektet, og det er som

Ifølge FN er en million arter nu truet af udryddelse.

med let adgang til at bygge rede, finde føde og vand

giver ekstra energi til processen, at der planlægges

regel et godt pejlemærke at kigge efter eksisterende

I Danmark er mere end 340 arter uddøde siden 1850.

indenfor en kort radius.

og

projekter

spor i landskabet som åer og vandløb, markskel

Ingen ved hvad konsekvensen er. Men vi mister

Det intensive landbrug begrænser levestederne i

undervejs. Effekten af at involvere sig bliver

eller særlige terrænforhold. Naturoplevelser er i

vigtige økosystemer, ødelægger fødekæderne og

agerlandet for mange arter, der er særlig knyttet til

håndgribelig og tydelig, når man ikke skal vente

høj kurs, og mange mennesker søger den særlige

risikerer at fjerne lige den plante, som indeholder

det åbne land, f.eks. agerhøne, hare, lærke og vibe.

flere år på resultatet.

ro, som kun findes i naturen.

fremtidens vigtigste medicin. Derfor skal der gøres

Jakob Bergmann Nielsen har tidligere i magasinet

Veje til Naturen er et motiverende eksempel på

noget for at mindske vores footprint og lade naturen

Jæger fremført, hvordan landbruget med enkle

en meget synlig gevinst af lokalt borgerengagement.

fylde noget mere – også i Danmark.

midler kan optimere markerne og skabe vildt og

gennemføres

borgerinitierede

er,

ifølge

I det intensivt dyrkede agerland er der ikke meget

biovenlige striber i marklandskabet:

Veje til Naturen
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Eksperterne

“Hvis der altid køres med fuld udnyttelse af

Når det gælder om at styrke naturværdierne

Markvildtets trivsel er sammen

maskinernes bredde, sikrer landmanden sig

i landbrugslandet, inden de forsvinder, peger

de

Heidi Buur Holbeck på hvad hun kalder “

med bl.a. mangfoldigheden af

lavest

mulige

maskinomkostninger.

De

overskydende kiler og hjørner kan bruges til at

vilde planter og dagsommerfugle

Brandmandslov”:

interessante indikatorer på,

sikre beskyttelse af både natur- og kulturhistoriske
værdier, og samtidig bidrage til øget biodiversitet.

1.Bevare værdifulde arealer med høj naturværdi

Tidligere handlede godt landmandskab om evnen

2.Beskytte og forbedre delvist ødelagte arealer med

til at udnytte jorden og producere effektivt. Det

potentielt høj naturværdi

naturværdien og biodiversiteten i

har medført, at vi har et af verdens mest effektive

3.Genoprette og lave ny natur i sammenhæng med

agerlandet.

landbrug. Med den øgede fokus på natur, miljø,

eksisterende

hvordan det står til med

klima og biodiversitet stilles der nu også andre
krav”.

“Ofte er det bedste, som vi kan gøre for naturen,

Jakob Bergmann Nielsen

at lade den være i fred.” Heidi Buur Holbeck

og fortsætter:

Mads

fortæller, at mange landmænd gerne vil ”rydde op”

“Ingen landmand bryder sig om at se, at

at mange landmænd overfor ham giver udtryk

Når vi arbejder med menneskets adgang til naturen

i krat og vildtvoksende bevoksning, men naturen

kommunen har tegnet en rød streg ned gennem

for, at folk, der færdes på ejendommenes jorde,

er det vigtigt at tænke vildtets levevilkår ind,

er ikke velordnet, og det bedste, som vi kan gøre,

hans jord”.

optræder med manglende respekt overfor naturen

men potentielle konflikter kan måske være del af

er derfor nogle steder at lade den rode. Det mest

Mads Lægdsgaard oplever en grundlæggende og

og lodsejeren. Det kan f.eks. være, at der smides

løsningen. Større mangfoldighed og mere plads til

naturlige er, hvis vi kan have store græssende dyr

erfaringsbaseret

affald i naturen, eller at folk lader deres hunde løbe

vildtvoksende natur gavner både mennesker og dyr.

på de eksisterende naturarealer.

i forhold til manglende eller rettidig dialog fra

frit uden snor.

myndighedernes side om fremtiden for deres egne

Netop ved at bringe de almindelige borgere eller

jorde.

brugere og landmænd sammen i udvikling af lokale

bekymring

hos

landmændene

Lad naturen være i fred

Tæt samarbejde med landmanden

For Heidi Buur Holbeck, som både er biolog og

Naturprojekter kan drage nytte af landmandens

landmand, er det afgørende for biodiversiteten og

viden om- og tætte tilknytning til- naturen, og

naturværdierne, at vi i prioritering af indsatserne for

her er det afgørende at involvere landmanden i de

Fællesskabet er vigtigt for landmandens
motivation til at bidrage

naturen arbejder ud fra nogle simple prioriteringer:

indledende faser, siger Mads Lægdsgaard Madsen

Mads Lægdsgaard Madsen peger på, at landbruget

Lægdsgaard

Madsen

siger

endvidere,

naturprojekter, vil der automatisk opstå større lokal
ejerskab og gensidig forståelse for både behov og
udfordringer.

er et udskældt erhverv, hvor vi ofte glemmer
landmænds store viden om naturen på netop
deres jorde, og at de som alle andre motiveres af
anerkendelse.
Fællesskabsbårne naturprojekter, der involverer
landmandens ekspertise tidligt i processen, betyder
samtidig, at helt almindelige borgeres forståelse
for, viden om og tilknytning til naturen styrkes.
Jakob Bergmann Nielsen, Vildtkonsulent ved Danmarks Jægerforbund

Heidi Buur Holbeck, Biolog ved SEGES

Mads Lægdsgaard Madsen, Specialkonsulent ved SEGES

Veje til Naturen
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“fb siden @naturstier formidler
samarbejde og dialog blandt
projektets aktører

Projektet
CASEN I KLINKBY, HOUE OG
TØRRINGHUSE GAV IKKE BLOT EN NY
STI TIL OMRÅDET, MEN OGSÅ GROBUND
FOR NYE FÆLLESSKABER.

At det netop var en engageret borger fra
arbejdsgruppen, der gennem det lokale netværk
skabte grundlaget for projektets realisering, er ikke
nogen tilfældighed. Det er til gengæld et lysende
eksempel på den betydning, som eksisterende sociale
relationer har i samskabelsesprojekter.

Stedet
Klyngelandsbyen

Samarbejde
Klinkby-Houe-Tørringhuse

Der kan være mange bump på vejen i samarbejdet

er som så mange andre vejkantsbyer skudt op

mellem private lodsejere og borgere, når interesser

omkring en hovedtrafikåre, her Thyborønvej. I

går i hver sin retning. På første borgermøde om

takt med vækst i aktiviteterne på Thyborøn Havn,

muligheder i en kommende områdefornyelse i

som i dag er landets næststørste fiskerihavn, er

Klyngelandsbyen, blev Veje til Naturen og ideerne

mængden af trafik eksploderet. Det kan mærkes i

bag præsenteret som et selvstændigt projekt, der

bylivet. Husrækken ud mod Thyborønvej har en del

sideløbende med planlægning af områdefornyelsen

faldefærdige og forladte huse, en tom købmand, en

ville blive forsøgt gennemført i et bredt samarbejde.

tom kro og en nedlagt banegård, ligesom der er

På

mange “til salg skilte” i vejsiden. På overfladen

områdefornyelse var der overvældende tilslutning

kan det ligne et bysamfund i afvikling, men der er

af borgere. Heraf var flere lodsejere koordineret

også en anden side af den fortælling.

mødt op for at markere deres skepsis over for

Klyngelandsbyen har en skole, en sportsklub og

Veje til Naturen, der i mellemtiden var blevet

Alt-i-et Huset, et moderne forsamlingshus. Og

lokalt eksponeret gennem både projektets egen og

så har de en aktiv borgerforening, som stod bag

byernes fælles facebooksider.

en indledende henvendelse til kommunen med

Lodsejernes

anmodning om områdefornyelse. Landskabet er

meget tydeligt en grundlæggende bekymring om

præget af højt til himlen og med de flotte lange kik

manglende dialog, som Mads Lægdsgaard Madsen

ud mod horisonten. Desværre er der ikke mange

tidligere havde peget på.

spor i landskabet udover Houe Å, der skærer sig

Der viste sig således en tydelig interessekonflikt

igennem marklandskaberne og med varierende

mellem nogle af lodsejerne og de borgere, der

vandkapacitet løber ud til Limfjorden. Det gav

glædede sig over initiativet. Mødedeltagerne

anledning til en ide om at bruge de obligatoriske

blev delt op i en ejergruppe og en borgergruppe

udyrkede bræmmer langs vandløb som vej til

for at drøfte projektets muligheder og fremlagte

naturen. At det så endte med at blive en noget

synspunkter. Da stod helt klart for lodsejerne, at der

anderledes stiføring end forventet, viser bare

ikke var tale om tvang eller ekspropriering, men

nødvendigheden af at være åben og fleksibel i

om et udviklingsrettet tilbud til byernes fremtid,

processer, der bygger på frivillige aftaler med de

blev stemningen mere positiv, og efter mødet gik

involverede.

alle forventningsfulde hjem.

Veje til Naturen

et

efterfølgende

arbejdsgruppemøde

umiddelbare

skepsis

om

bekræftede

Projektet

-015

Da det stod klart at det var
frivillige aftaler blev dialogen
Lodsejerne med jorde omkring byerne er i høj grad

samarbejde. Selvom rigtig mange syntes godt om

en del af lokalsamfundet, og for fleres vedkommende

ideen med stier ud i naturen, så blev ideen altså

går ejerskab til de enkelte gårde mange generationer

skabt udefra. Og det var først, da en lokal borger

tilbage. På trods af denne tydelige veneration for

gjorde ideen til egen og aktivt arbejdede for

lokalsamfundet, måtte den måske mest oplagte

realisering, at der for alvor blev skabt tillidsbaserede

stiføring langs Houe Å nord for Thyborønvej

relationer. Dette blev også understreget senere, da

forholdsvis tidligt opgives. Flere lodsejere var

den primære etablering af stien skulle foregå på en

bekymrede for markvildtet og ikke interesserede

fælles arbejdsdag den 24. august 2019.

med lodsejerne meget lettere, og
en ny sti så dagens lys.

i offentlig adgang. Derimod vil de gerne invitere
interesserede naboer med til helt særlige oplevelser

Løsningsorienteret dialog

i naturen. Så i stedet for stier langs skel nord for

Stiens mulige forløb blev drøftet og besigtiget med

Thyborønvej, etableres nu en formidlingsplatform,

de respektive lodsejere i begyndelse af juni. Mens

hvor lodsejerne vil tilbyde oplevelser, lige når de

det de fleste steder var helt oplagt, hvordan forløbet

foregår, hvor man kan se grævlingeunger, der leger

skulle være, var der et sted, der gav anledning

udenfor hulen, råens stille ture med sine lam eller

til forskellige overvejelser. Indledningsvist var

holde bier i blomsterbræmmerne.

tanken, også fra lodsejerens side, at stien skulle
gå på den dyrkningsfrie bræmme langs Houe Å fra

Hensigten er ikke at forstyrre vildtet. Tværtimod:

Vandborgvej til Houmåvej. Da marken ned mod

Jo mere vild natur, jo bedre for os alle sammen.

åen benyttes som græsningsareal for kreaturer,

Efter de første arbejdsgruppemøder var en række

og det dyrkningsfrie areal primært udgøres af en

borgere for alvor tændt på ideen, og Signe, en

stejl åbrink, skulle indhegningen flyttes ca. 1,5

lodsejer syd for byen, tilbød endda at frigøre et

m. ind på marken for at skabe et fremkommeligt

markareal fra drift til fri afbenyttelse for projektet,

stiareal. Dette blev så foreløbigt aftalt, men da

hvis det ellers kunne passe ind. En aktiv borger med

stiens forløb efterfølgende skulle passere gården i

gode bekendtskaber blandt lodsejere skabte flere

en afstand på 30 m. for at komme ud til Houmåvej,

positive kontakter, der efterfølgende mundede ud

påpegede lodsejerens familie, at det ville medføre

i de endelige aftaler om etablering af en trampesti

indbliksgener og problemer med gårdens hund.

i skel, eng, langs vandløb og jernbane. At det

Efter at have diskuteret forskellige løsninger og

netop var en engageret borger fra arbejdsgruppen,

lokalisering af stien gennem de efterfølgende uger,

der gennem det lokale netværk skabte grundlaget

endte det i begyndelsen af juli med en beslutning

for projektets realisering, kom ikke som nogen

om, at stien skulle følge Lemvigbanens forløb på

overraskelse.

arbejdsgruppemøde

vestsiden. Dette blev efter lodsejerens anmodning

blev det gjort klart, at projektet kun ville kunne

dog ændret medio august, ca. en uge før den planlagte

gennemføres med frivillige aftaler, dialog og åbent

arbejdsdag, til østsiden af banen, så direkte kontakt

Fra

første

Kort over stiforløbet. Selvom det ikke lykkedes at etablere trædestier nord for Thyborønvej, er der direkte forbindelse mellem områdets nordlige
del og det nye stiforløb via mindre asfalt- og grusveje. Et forslag fra projektperioden om gangpassage under Thyborønvej gennem en eksisterende
bro er kommet med i programmet for områdefornyelsen, Dette vil forstærke forbindelsen yderligere.
Veje til Naturen
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mellem kreaturer og stiens brugere helt kunne

ikke har været oprenset gennem mange år og

producerer uderumsinventar, og virksomheden har

på samme måde opbygges omkring fællesønsker

undgås. Ændringerne i lodsejerens indstilling var

derfor var uden vandspejl. Da arealet er det

udelukkende veteraner ansat i opgraderingsforløb

til kvalitet i det lokale liv. Ved drøftelser omkring

udmærket begrundet, og som udefrakommende

eneste sted, hvor stiens forløb giver mulighed

og til stressafhjælpning. I samarbejde med Palle

udformning af aftalerne har det været centralt, at

deltager i processen var det forholdsvist enkelt at

for egentlig aktivitetsrum, blev der formuleret

blev der udviklet elementer, der kunne opfylde de

frivillighed og fællesskab er det grundlæggende i

håndtere. Havde det derimod været interne aftaler

ønsker om en slags bord-bænke funktion og evt.

ønskede behov til faciliteter, og Palle deltog som

ordlyd og konsekvens. Derfor er det ikke styrelsen,

mellem lokale, engagerede borgere, der var blevet

en lille bålplads. Arealet nedenfor Houe kirke,

den eneste udefrakommende, professionelle aktør

kommunen

ændret fra den ene aftaleparts side, kunne det have

afgrænset af den gamle kirkemur i top mod

ved etablering af stiforløbet den 24. august 2019.

men

påvirket det tillidsbaserede samarbejde i højere

øst og Houe Å i bund mod nord og vest, blev

Ved afslutningssammenkomsten omkring bålet

Borgerforening, der er aftalepart i kontrakterne

grad og dermed bragt hele projektideen i fare.

døbt ”Engen” Her blev der drøftet mulighed

bidrog Palle endvidere med et oplæg om historien

med de fire lodsejere, som har lagt jord til projektet.

for en ”solnedgangsbænk” ved kirkemuren,

bag ThatWoodDo, samt de oplevelser og ikke

Kontrakterne er i korte træk en verificering af

og en platform ved åen med mulighed for at

mindst konsekvenser, som årene i Afghanistan har

offentlighedens tilladelse til færden på bestemte

Både under planlægningsfasen og da stiens

betragte livet i vandet og til almindelig ophold.

påført ham.

områder af privat grund, samt et formelt dokument,

forløb var nogenlunde fastlagt, drøftedes de

Det sidste særlige sted på forløbet, hvor man

forskellige reason-to-go oplevelser, som stien

befinder sig længst væk fra landsbyerne og med

evt. kunne tilbyde. Ud over de lange kig og

frit udsyn over de skrånende marker mod syd,

terrænets variationer, kom der også fokus på

”Skellet”, skulle gerne kunne tilbyde en hvile-

nogle særlige steder, som skulle understreges

eller siddemulighed.

ved at give mulighed for ophold. Det tidligere

Der blev indledt et samarbejde med den

nævnte frigjorte markareal, som hurtigt blev døbt

(næsten) lokale virksomhed, ThatWoodDo,

”Signes Mark”, indeholdt som udgangspunkt en

der er udviklet af Palle Würtz, som efter

særlig attraktion i form af et vandhul, der dog

bl.a. to gange udsendelse til Afghanistan i

Reasons to go

2015 fik konstateret PTSD. ThatWoodDo

eller

derimod

de

tilknyttede

konsulenter,

Klinkby-Houe-Tørringhuse

der sikrer lodsejerne mulighed for at opsige aftalen
og en beskyttelse mod begrebet ”hævdvunden ret”.

Frivillige aftaler
At bruge naturen som løftestang for byudviklingen
kræver ikke bare en god ide og lokale ildsjæle. Det
kræver i særdeleshed et godt og åbent samarbejde
mellem lodsejere og borgere, hvor det bærende
element er tillid og et fællesønske om at forbedre
og udvikle det lokale liv. De nødvendige aftaler,

Samtidig præciseres vedligeholdelsesrelation og
evt. tilbagefald af værdier til Borgerforeningen ved
aftaleopsigelse. Både lodsejere og Borgerforening
fandt aftaleudformningen væsentlig, forståelig og
dækkende for forholdet. Aftaleeksempel kan ses
som bilag til denne publikation.

som bør forelægge ved projekter af denne type, bør

Veje til Naturen
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medbragt en rendegraver til oprensning af vandhul,
pælebor og ledningssøgere, samt alskens forskelligt
værktøj.
Antallet

Nogle landsbyboere giver ikke så
meget for møder og snak, men
når der skal handles og bygges,

af

aktive

deltagere

var

således

et

usikkerhedsmoment, og det samme var vejret. August

så møder de gerne op

2019 var en særdeles våd måned, især omkring
Lemvig, der ellers er et af landets tørreste områder,
og høsten blev gang på gang udskudt. Op til den 24.

kl. 15.00. Et tredje hold blev udstyret med motoriseret

august måtte der arbejdes med forskellige scenarier,

pælebor, forhammer og ledningssøger, da opgaven lød

da to ud af de tre marker, hvor stien skulle forløbe,

på opsætning af stimarkeringspæle og skilte. FDF-

ikke var høstet. Kl. 22.30 den 23. august sendte Signe

spejderne dannede deres eget sjak for at lave bålsted

så heldigvis en sms med meddelelse om, at hendes

af marksten og forberede eftermiddagens festbål på

jordlejer ville starte med at høste næste formiddag.

Signes Mark, mens sidste hold blev tilbage og stod

Marken langs banen nåede ikke at blive høstet, men

for forplejningen.

her blev det aftalt med lodsejeren, at den planlagte
stivandring om eftermiddagen kunne foregå i det

Bevæbnet med kolde vanddunke og højt humør

første sprøjtespor, 5 m. fra den endelige sti.

forsvandt holdene ud til de respektive arbejder.
Undervejs måtte flere deltagere hjem efter mere

Når vi står sammen

og snobrød, ristet over det nye bålsted, på kanten af

Den 24. august var på flere måder en helt særlig

det oprensede vandhul.

dag. Datoen var valgt i samråd med lodsejerne, da
etableringen flere steder var afhængig af, at kornet

Arbejdsdagen var på forhånd blevet bredt annonceret

var blevet høstet. Da høsten i 2018 allerede var i hus

gennem facebook, den lokale ugeavis og ved flyers,

i juli, forsikrede landmændene om, at den 24. august

der blev husstandsomdelt i et samarbejde mellem

ville høsten for længst være overstået. Det viste sig i

Borgerforening, menighedsråd og spejderne. Folk

øvrigt, at Menighedsrådet havde planlagt, men ikke

blev anmodet om at tilmelde sig, så remedier,

offentliggjort, en friluftsgudtjeneste samme dag, så

værktøj, indkøb af rundstykker og anden forplejning

det endte med et hyggeligt arrangement med fælles

kunne tilpasses. Det havde dog ved tidligere

morgenbord, arbejdsdag i terrænet, høstgudstjeneste

arbejdsgruppemøder med tilmelding vist sig, at

og ”pilgrimsvandring”, hvor stien blev trådt fra Houe

borgerne i Klinkby, Houe og Tørringhuse ikke

Kirke til Signes Mark. Her blev dagens arbejde og

rigtigt bruger det med tilmelding. Flere havde dog

stiens indvielse fejret med taler, kolde drikke, pølser

tilmeldt sig, og det viste sig at hurtigt, at der bl.a. blev

Arbejdet

værktøj,

Den 24. august viste sig så at blive en pragtfuld

gjorde stor nytte. Lettere forsinkede og temmelig

solskinsdag i Klinkby, Houe og Tørringhuse.

svedende dukkede de forskellige hold op til

Landsbyboerne var inviteret til fælles morgenbord

frokosten, og efterfølgende måtte enkelte springe

kl. 10.00 uden for Alt-i-et Huset, så der var gang i

friluftsgudtjenesten over for at fuldende opgaverne.

opstilling af borde og stole fra ved 9-tiden, efter

Da den glimrende gudstjeneste og nadver var færdig,

rundstykker m.m. var blevet hentet i Lemvig. Der

blev det endelig tid til i det skønne solskinsvejr at

dukkede ca. 30 frivillige op, og efter den værste sult

træde den nye sti på 4,6 km. fra Houe Kirke til Signes

og tørst var slukket, blev dagens arbejdsopgaver

Mark.

gennemgået og fordelt: Ole havde medbragt sin

og

ikke

mindst

Sørens

frontlæsser

rendegraver og var dermed selvvalgt til at stå for

Gåturen

oprensning af vandhullet på Signes Mark. Selvom

Gåturen blev for selv indfødte landbyboere lidt af en

Palle Würtz havde tyvstartet i løbet af ugen og støbt

øjenåbner, da byerne og landskabet nu pludselig kunne

stålskellet til plateauet i Engen, så fik han et hold af

betragtes fra nye vinkler. Ikke mindst oplevelsen af

de stærkeste mænd til at montere dækket og i øvrigt

kirken og kirkemuren nede fra Engen og åens løb og

sørge for, at de øvrige elementer på ruten stod klar til

liv fra plateauet blev ivrigt kommenteret. Selvom det

Veje til Naturen

Fortællingen

uhøstede stykke langs banen kostede en del kræfter,

30 minutter” blev aftalt som kodeord for lokal

var der alligevel overskud til en lille afstikker for at

sammenkomst på et helt nyt sted for landsbyboere i

synge fødselsdagssang for Oluf, der holdt stor fest på

Klinkby, Houe og Tørringhuse.
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gården på Houmåvej. Den videre tur gik forholdsvist
let, bl.a. fordi Svend havde jævnet og klargjort stiens

Opfølgning

forløb frem mod Skellet, hvor hvilebænken også blev

Efter den store arbejdsdag udestod der stadig enkelte

grundigt indviet!

arbejder, før denne udgave af Veje til Naturen er helt
færdig, hvilket især skyldes det manglende høstvejr

Festen

og den sene fastlæggelse af stiens forløb. Stiforløbet

Det tog i alt ca. en time at nå frem til Signes Mark,

langs banen skal holde en sikkerhedsafstand på

hvor duften af bål, snobrød og ristede pølser blandede

4 meter til nærmeste skinne, hvilket er overholdt

sig med ivrige stemmer fra børn og voksne, der

med den valgte placering. Men efter drøftelser med

berettede om dagens meritter. Oles oprensning af

Lemvigbanens administration og for en sikkerheds

vandhullet viste allerede en synlig effekt med et

skyld er der efterfølgende etableret et dobbelt trådhegn

langsomt, men sikkert stigende vandspejl, og hver

mod banen. Endvidere er jorden efter pløjning blevet

en plads ved Thatwooddos bord med bænke var fyldt

planeret både her og på forløbene rundt i skel på Signes

glade landsbyboere. Palle holdt en lille båltale, hvor

Mark og i Engen. Arbejdet blev udført af professionel

han fortalte om baggrund og intention med firmaet, og

entreprenør i efteråret 2019. Det er også planlagt at

efter en times tid med mad, hygge og en lille takketale

opsætte stikort og lave infotavler i samarbejde med

drog de udenbys gæster afsted. Festen sluttede dog

skolen på et senere tidspunkt i forbindelse med

ikke der, og allerede samme aften blev der oprettet

gennemførelse af områdefornyelsen.

en sms-kæde, hvor beskeden ”Signes Mark om

Veje til Naturen
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og tværs af byer og social status. Planlægning og

Projektets forudsætninger

udarbejdelse af et områdefornyelsesprogram opleves

Veje til Naturen i Klinkby, Houe og Tørringhuse

af beboerne som et langvarigt forløb fra de første

har som udviklingsprojekt haft nogle særlige

beboermøder til de vedtagne fysiske arbejder endelig

forudsætninger

kan igangsættes. Kommunens medarbejdere påpeger

procesressourcer og til dels anlæg:

derfor, at det vil være særdeles hensigtsmæssigt,

At initiativ og den grundlæggende projektide kommer

såfremt der i forbindelse med planlægning af

ude fra, kan evt. skabe visse udfordringer i forhold til

områdefornyelse er ressourcer til rådighed til at

lokalt ejerskab, men i det konkrete tilfælde blev ideen

gennemføre et praktisk projekt som Veje til Naturen

hurtigt adopteret hos borgerne som deres egen.

til at underbygge programarbejdet. Landsbyboerne

Deltagelse af eksterne konsulenter til at facilitere

gav på samme måde udtryk for begejstring over at

processer og styre projektet har medvirket til, at

kunne lave noget konkret sammen i stedet for kun at

borgerne har oplevet det hele som let og ligetil. Det er

holde møder.

uden sammenligning en fordel med udefrakommende,

Veje til Naturen er som selvstændigt forsøgsprojekt

hvis både synlige og usynlige barrierer i et

gennemført

lokalsamfund skal overskrides. Endvidere er den

sideløbende

områdefornyelsen.

med

Selvom

planlægning

stiforløbet

af

næsten

nødvendige

med

økonomi

myndighedskontakt

til

initiativ,

håndteret

af

udelukkende ligger uden for byfornyelsesområdet,

konsulenterne. En kommune med den rette tilgang

har

med

til facilitering og projektstyring vil dog selv kunne

begge

befordre og bidrage væsentligt til lignende projekter,

sammenhæng

områdefornyelsen

til
været

og
en

koordinering
fordel

for

projekter. Det gælder det konkrete fysiske resultat,

også uden større økonomisk belastning.

Veje til Naturen har på flere måder været

bunder i oplevelsen af, hvor ”let” det i virkeligheden

hvor stien mellem to af byerne og sammenhæng

Anlægsøkonomisk har de største udgifter i det

en god oplevelse for de deltagende parter i

er at gøre en forskel, når man lokalt står sammen om

til en eksisterende forbindelse til den trejde by

konkrete projekt været de indlagte oplevelseslommer,

planlægningsproces og under etablering. Der er i høj

at planlægge og udføre et projekt, der forhåbentlig

underbygger

om

mens selve stiforløbet udelukkende har belastet

grad opstået nye fællesskaber omkring projektet, og

bliver til daglig glæde for alle og tilfører landsbyerne

sammenhæng. Og det drejer sig ikke mindst om den

økonomien med etablering af hegn langs banen,

som en naturlig følge heraf har landsbyboerne ønsket

en ny attraktionsværdi. En sådan ny selvfølelse er en

opbyggede fællesskabsfølelse og troen på, at man

hvilket ikke var et ubetinget krav, men en

at arbejde videre med både den eksisterende sti og

uvurderlig ressource, også set med de kommunale

som borger kan medvirke til at forandre og udvikle

sikkerhedsanbefaling. Herudover her der været

med nye muligheder for etablering af forbindelser, der

briller, når landsbyer som disse skal udvikle sig

sit eget lokalområde. Forsøgsprojektet har til gengæld

udgifter til en efterfølgende planering af nogle pløj

er opstået under processen. Det er derfor taget med i

indefra til attraktive bosætningssteder.

haft fordel af at kunne udnytte mødelogistik og

spor og indkøb af markeringspæle hos kommunen.

det områdefornyelsesprogram, som efterfølgende er

Lemvig Kommunes byfornyelsesmedarbejdere har i

kommunikationslinier fra områdefornyelsen

Principielt vil et lignende stiforløb et andet sted

vedtaget for de tre landsbyer, og det bliver spændende

forbindelse med afslutning af Veje til Naturen peget

kunne etableres uden omkostninger, såfremt der er

at følge det videre forløb.

på den positive effekt på fællesskabsfølelsen, som

det tilstrækkelige lokale engagement, og at der kan

Der er næppe tvivl om, at borgerønsket om at

projektet har bevirket, og ikke mindst arbejdsdagen

indgås tilsvarende frivillige aftaler med lodsejere som

fortsætte projektet og skabe nye Veje til Naturen

den 24. august har rystet beboerne sammen på kryds

områdefornyelsens

intentioner

i dette projekt.

Veje til Naturen
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tvangsdeltagelse, selvom der på det indledende borgermøde var

På baggrund af oplevelserne i Klinkby, Houe og

blevet orienteret om, at alt ville ske gennem frivillige aftaler. Da

Tørringhuse er der fra konsulentside en række

stiens placering og forløb skulle laves i et samarbejde mellem

læringspunkter, som vi gerne vil formidle til både

de interesserede, var det ikke muligt på forhånd at identificere

kommuner og landsbyboere, der ønsker at bidrage

de relevante lodsejere. Den egentlige forventningsafstemning

til udvikling af lokalsamfundet gennem lignende

og projektforståelse foregik således i løbet af de første

projekter.

arbejdsgruppemøder, samt gennem efterfølgende individuelle

-025

møder med de enkelte lodsejere. Dette bør undgås i fremtidige
Vis empati

projekter.

Først og fremmest bygger projekter med frivillige
aftaler og arbejdsindsatser på engagement, tillid

Tjek formalia

og relationer. Disse tre elementer er typisk til stede

Tidligt i planlægningsforløbet bør initiativtagerne også

indbyrdes blandt de landsbyboere, der starter et lokalt

undersøge, hvorvidt et projekt kræver særlige tilladelser eller

praktiske som at scanne behov for evt. tilladelser

Projektet er baseret på ligeværdig dialog mellem alle

initiativ. For sådanne ildsjæle er det vigtigt at være

dispensationer fra gældende plan- eller fredningsbestemmelser.

eller dispensationer, relatere projektet i forhold til

deltagende parter. Den metodiske tilgang har derfor

opmærksom på og vise forståelse for, at det ikke

Her vil det typisk være kommunens byggesags- eller

evt. andre planer, designe skilte, der passer ind i

været indhentning af informationer, holdninger og

nødvendigvis er alle andre beboere i landsbyen, der

planafdeling, der kan hjælpe med oplysninger, men også

kommunens koncept mv. Så kan de lokale ildsjæle

argumenter fra specialister og organisationer indenfor

tænder på ideen.

miljøafdelingen kan være aktuel, alt efter projektets art.

koncentrere sig om det, de er bedst til, nemlig at få

landbrug og rekreativ naturudnyttelse for at kunne

Et projekt som Veje til Naturen er som udgangspunkt ikke

tingene til at ske. En fast tilknyttet personlig kontakt

imødegå og fordre en tværgående dialog, samt evt. at

Tillidsbaseret dialog

administrativt tungt, når aftaler med lodsejere først er kommet

mellem et lokalområde og kommunen vil også på

kunne indtage en mæglerrolle under processen.

Er et givet projekt afhængig af enkeltpersoners

på plads. Der er dog visse formalia, som kræver opmærksomhed.

længere sigt være en fordel for begge parter ved

Det har samtidig været projektets mål at opnå en

accept, f.eks. en lodsejer, er det naturligvis en fordel,

Er området f.eks. underlagt Naturbeskyttelseslovens § 3 og er

kommende initiativer eller projekter af tilsvarende

lokal fællesforståelse af det byudviklingsmæssige

at dialogen med vedkommende gennemføres af en

der beskyttelseslinier i.f.t. eventuelle vandløb? I det konkrete

karakter, hvor personligt kendskab, relationer og

perspektiv i at samarbejde om at styrke landsbyernes

person, hvor der i forvejen er et tillidsforhold mellem

projekt krævede platformen i Engen en dispensation fra §

tillid både er tidsbesparende og projektfremmende

attraktionsværdi. Fra konsulentside er der ingen

parterne. I Klinkby, Houe og Tørringhuse er der

3. Afsluttende ønskede Lemvig Kommune endvidere en

forudsætninger.

tvivl om, at sidstnævnte har været den største

overraskende mange familiære relationer mellem

ansøgning om landzonetilladelse for Signes mark p.g.a. ændret

borgerne, og det var i første omgang familebånd

anvendelse. Selve trampestien medførte dog ikke behov for

Metode og værktøjer

under projektets gennemførelse. Motivationen har

mellem en ildsjæl og en lodsejer, der fik dialogen på

særlige tilladelser eller dispensationer.

Veje til Naturen

er blevet gennemført som et

bragt borgerne sammen i et nyt fællesskab med

samskabelsesprojekt, hvor en stor del af den

bevidstheden om, at det nytter at gøre noget sammen

Gør det let for borgerne

praktiske planlægning og etablering af stiforløbet er

for sin by.

Tidlig og tydelig forventningsafstemning

En kommune vil i høj grad kunne hjælpe lokalinitierede

udført af borgerne i Klinkby, Houe og Tørringhuse i

Dialog med nøglepersoner i et sådant projekt bør ske

projekter på vej ved at gøre borgerkontakten og serviceringen

et fornøjeligt og perspektivrigt fællesskab.

så tidligt som muligt, så der fra starten er klare linjer.

lettere gennemskuelig ved at tilknytte en fast person til hver

Initiativ og ide til projektet kommer fra plan og

En lodsejer, der uden at være inddraget oplever, at

henvendelse. Ønskes det andre steder at lave Veje til Naturen,

proces, som i samarbejde med Lemvig Kommune

andre har planer for ens ejendom, kan sætte en stopper

kunne kommunens naturvejleder f.eks. facilitere processen

og finansieret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

for det hele. I dette projekt var der fra lodsejeres

og fungere som fast indgang til kommunen. En sådan fast

også har stået for teknisk og processuel facilitering

side tvivl om, hvorvidt der kunne blive tale om

kommunal kontaktperson kan hjælpe borgerne med alt det

og vejledning under hele forløbet.

rette spor.

motivationsfaktor

Veje til Naturen

for

borgernes

store

indsats

Bilag

-027

Bilag

Frivillig aftale om adgang til privat areal
udover lovens almindelige muligheder

Nærværende aftale er indgået i forbindelse med gennemførelse af udviklingsprojektet ”Veje til naturen”. Projektet er støttet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i henhold til reglerne i Lov om byfornyelse og udvikling af byer, § 96.

Undertegnede ejer af matrikel xx, xx sogn (herefter benævnt som Lodsejer):
Navn:
Adresse:

og

Klinkby Tørringhuse og Houe Borgerforening, repræsenteret ved den til enhver tid siddende formand, (herefter benævnt Borgerforeningen)
har indgået frivillig aftale om udvidet offentlig adgang til en begrænset del af ovennævnte matrikel i
form af en trædesti, der forløber som indtegnet med blåt på omstående skitse. Det er endvidere aftalt,
at der opsættes en bænk ved trædestien, markeret med rødt på skitsen.
Adgang er til enhver tid betinget af, at brugerne viser hensyn til omgivelserne, holder området ryddeligt og i øvrigt retter sig efter Lodsejerens evt. anvisninger. Trædestien er åben for gående færdsel.
Hunde skal føres i snor.
Trædestien vedligeholdes med henblik på farbarhed, hvilket som udgangspunkt forventes at kunne
opnås med to gange overkørsel med græsklipper årligt. Borgerforeningen påtager sig at tilse og udføre dette arbejde efter aftale med Lodsejer.
Lodsejer kan i h.t. Naturbeskyttelseslovens § 26, stk. 5 nedlægge stien. Lodsejer skal i så fald nedtage de opsatte markeringspæle. Dette skal forud meddeles Borgerforeningen, der herefter kan råde
over pæle og bænk til evt. anden anvendelse.
Der kan ikke, med henvisning til denne aftale, vindes hævd på benyttelse af trædestien, jf. Danske
Lov, kap. 5.

Dato:								Dato:

___________________________

____________________________
Veje til Naturen

