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Referat af borgermøder om Naturpark Ådalen ved Tryggevælde 

Å den 30. marts 2022. 

 

 

Program: 
 

• 17.00-17.10 Velkommen og gennemgang af programmet (Flemming) 

• 17.10-17.25 Hvad er en dansk naturpark? (Sven-Åge) 

• 17.25-17.40 Hvordan er det at være lodsejer i en naturpark? (Niels Hen-

rik) 

• 17.40-17.50 Projektet Pilotnaturpark Ådalen (Kristoffer) 

• 17.50-18.00 Afrunding af oplæggene, og en kort pause 

• 18.05-18.50 Borgerdialog og paneldiskussion  

• 18.50-19.00 Hvad sker der herfra? 

 

Panelet som består af– Kristoffer fra Forvaltningen, Flemming (Formand 

for Plan, Miljø og Teknik), Sven-Åge fra Danske Naturparker, Niels Henrik 

fra Naturpark Åmosen. Casper(biolog) fra forvaltningen. 

 

Spørgsmål: Leif ”Hvor er afgrænsningen? Hvad kan vi når vi bliver natur-

park? 

Det er diffust lige nu”  

 

Svar:  

Det er jer der bor i området som primært skal finde frem til hvad der skal 

ske i jeres baghave. 

 

Naturhensyn – oversvømmelse og afgræsning kan bedre løftes i flok. 
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Lad os tage de positive briller på. Vi har nu en 6 km lang sti som kan be-

nyttes der er mulighed for at være med i udviklingen af forløbet 

 

Afgrænsningen skal ikke være på plads i en naturpilotpark. Vi sætter ikke 

stregerne før vi har inddraget ejerne. 

 

Sven-Åge: eksempel på fællesskab er Nissum fjords venner 30-40 perso-

ner som har lavet fisketællingerne og indgået samarbejde med kommunen. 

 

Niels Henrik ser en stolthed ved af at være med i en naturpark. 

 

Spørgsmål: ”Hvorfor har man ikke en plan? Konkret plan for boer, stier 

mm i Tryggevælde å. Lodsejerne selv har ingen plan så planen efterlyses” 

 

Svar: 

Flemming fortæller at det er borgerne der skal være med til at lave en plan. 

Arbejdet med Naturparken udspringer i naturpolitiken og Tryggevælde hel-

hedsplan. 

 

Spørgsmål: Aksel Klemmensen – ”Der er domme på hævdvunden ret til at 

gå på stier og veje. Hvordan vil det være i den kommende naturpark?”  

 

Svar: Ved at etablere stier som ’Spor i Landskabet’ kan denne problematik 

undgås. Og borgermøder og selve dialogen går ud på at få afdækket så-

danne spørgsmål.  

 

Kommentar: Poul – ”Der er ingen kreaturer og der er ikke sket noget siden 

1979. Stien som er etableret mangler enkelte lodsejere så stien må gå af 

vejen udenom”.  

 

Kommentar: Niels Juul jensen - ”Det er positivt med en naturpark. Det er 

godt med et fælles forum. Vedligeholdelsen af stier og slåning af det kan 

løses i fællesskab.” 

 

Kommentar: Ole – lodsejer, har Spor i Landskabet og er positiv. Spørger 

til afgræsning som der er brug for. Sørg for at holde stierne vedlige. Stierne 

er mudret og trænger til vedligehold. 

 

Casper (Forvaltningen) oplyser at Tryggevælde Å er opmålt og er tilstræk-

kelig oprenset i forhold til regulativet. Det er ikke lovligt at oprense yderli-

gere. 
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Kommunen forsøger at lave græsning på tværs af Holmerenderne. Større 

samlede områder. Casper tager fat i lodsejerne og dyreholdere. 

 

Spørgsmål: Jacob (lodsejer) – ”Der er pres på parkeringen. Ønsker bedre 

skiltning, så der ikke parkeres på privat vej.  

 

Svar: Sven Åge fortæller at det ikke er et problem i Åmosen.   

Kristoffer fortæller at netop sådan en situation er oplagt at løfte i et natur-

parkprojekt.  

Kommentar fra Kim Kähne: På sportspladsen er der plads til 200 biler. 

Lav lokale aftaler med hestefolket – foreninger sørger for oprydning 

 

Vi (Pilotnaturparkprojektet) identificerer sammen stederne og laver fælles 

parkeringsløsning. 

 

Kommentar: Foreningen ”Rideruter på Stevns”: Der mangler sammen-

hængende stier. Det er vanskeligt at passere åen. Ønsker til en bredere 

bro – Dette kan måske være et ønske i forhold til naturpuljen. 

Mulighed for lokale aftaler med hestefolket hvis der er behov for oprydning 

efter hestene. 

 

Kommentar: Irene Woer: Mangler vedligeholdelse af stien. Stien er ikke 

vedligeholdt i forhold til aftale fra 2000. Kommunen har ikke gjort noget i 23 

år. 

 

Kommentar: Stierne skal ikke være grusstier – foretrækker at gå på grus-

stier. Elbækengen er det svært tilgængelig.  

 

Spørgsmål: ”Godt med initiativer fra kommunen. Savner en plan. Hvad 

skal der ske konkret?”  

Svar fra flemming; Det er en proces. Det er en tanke og en ånd.  Det er jer 

der bestemmer hvilke projekter der skal arbejdes med, hvad de skal være, 

og hvor besøgende skal være og hvor de ikke skal være. 

 

Kommentar: Et godt eksempel med Traner i Tryggevælde. De kræver 

speciel beskyttelse. Det kan afgøres af lodsejerne i fællesskab hvor det 

skal være. 

 

Kommentar: Johanne – ”Naturen har været der hele tiden. Kan det ikke 

bare hedde natur uden park?” 
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Kommentar: Anita - Jeg synes vi skal passe på vores naturpark. Vi kan 

blive inddraget og få de bedste ideer til at leve videre. 

 

Kommentar: Vi mangler slåning af engene så vi kan få orkideerne tilbage. 

Det kunne være basis for et fælles projekt. 

 

 


