
NYHEDSBREV  

PILOTNATURPARK ÅDALEN 

 

Kære tilmeldte deltager ved borgermøde 30. marts og/eller 7. april 2022 om Pilotnaturpark Ådalen i 

Tryggevælde Ådal.  

 

Tak for din deltagelse og input til, hvorledes du tænker at Tryggevælde Ådal kan tage sig ud i fremtiden 

som naturpark.  

 

Og tak til dig som lyttede. 

 

Frivillige arbejdsgrupper 

På møderne samlede mine kolleger og jeg input fra jer – både de forslag der blev nævnt i 

forsamlingshusene i plenum, og de forslag som kom frem i dialogerne i pausen og efter møderne samt 

indkomne forslag på email.  

 

Jeres forslag er samlet i vedhæftede dokument ”Forslag fra Borgermøderne forår 2022”, og jeg vil i 

første omgang bede dig om at  

 

gennemgå forslagene og meddele, 

hvilke forslag du som borger og nabo til pilotnaturparken 

gerne vil arbejde videre med. 

 

Skriv blot numrene på forslagene i en email til mig på pilotnaturpark@stevns.dk  

Når jeg har modtaget tilbagemeldingerne, vil jeg efter bedste evne skabe arbejdsgrupper, som kan 

arbejde videre med forslagene. Formålet med arbejdsgrupperne er at lave borgerdrevne initiativer, 

hvor I (lokale borgere) får rig mulighed for at sætte præg på den kommende naturpark.  

 

Inspiration om Naturparker og projektet 

På borgermøderne blev der gennemgået en del faktuelt om, hvad en naturpark er for en størrelse.  

Vil du gerne læse mere om konceptet og de tanker, der ligger til grund for at lave en naturpark i 

Tryggevælde Ådal?  

Så er der her en række links at kloge sig på: 

 

• Hvordan er det at være lodsejer i en naturpark?  

Lodsejer i en Naturpark 

 

• Lokale borgere beslutter hvad der skal ske i naturparken. 

Frivillighed og Samarbejde 

 

• Generelt om hvilken værdi der ligger i at have en naturpark 

Danske Naturparker – hvad, hvorfor og hvordan? 

mailto:pilotnaturpark@stevns.dk
https://danskenaturparker.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/Faktaark%20-%20Danske%20Naturparker%20og%20lodsejere%201.0.pdf
https://danskenaturparker.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/Faktaark%20-%20inddragelse%20og%20frivillighed%20i%20Danske%20Naturparker%201.0.pdf
https://danskenaturparker.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/Danske%20Naturparker%20Vejledning%202020_WEB.pdf


 

• Hvor mange naturparker er der i dag i Danmark? 

Oversigt over Naturparker i Danmark 

 

• Hvilke krav er der til at være Naturpark? 

De 10 Kriterier for at blive Naturpark 

 

• Inspiration til hvad man kan i en naturpark 

Hvad kan man opleve i en naturpark? 

 

• Generel info om konceptet 

Danske Naturparkers hjemmeside 

 

På Pilotnaturpark Ådalens hjemmeside ligger der en såkaldt Vidensbank, hvor relevante dokumenter 

om projektet er listet.  

 

Kommunikation og proces 

Projektet forventer at udsende nyhedsbrev 2-4 gange årligt. Og du er meget velkommen til at kontakte 

projektet ved at skrive til pilotnaturpark@stevns.dk. 

 

Når arbejdsgrupperne er sammensat og arbejdet er kommet godt fra start vil projektet løbende 

opdatere om processen og det videre forløb på Pilotnaturpark Ådalens hjemmeside. Her kan du holde 

dig opdateret og læse mere om projektet.  

 

Det forventes at der vedtages et Naturparkråd ultimo 2022. Naturparkrådet vil bestå af 

kommunalpolitikere, repræsentanter for interesseorganisationer, lodsejere samt embedskvinder og -

mænd.  

 

Fotogalleri til websitet 

Projektet vil gerne give så meget ejerskab som muligt til dig som bor i eller ved Tryggevælde Ådal. 

Derfor modtager projektet gerne skønne fotos fra området, som vi kan lægge på Pilotnaturpark 

Ådalens hjemmeside i et galleri. Det vil betyde at alle kan nyde det, du sender ind, og at du samtidig 

giver projektet dit samtykke til at vi kan benytte det indsendte.  

 

Fortæl din nabo om Pilotnaturpark Ådalen 

Projektet kommer bedst fra start hvis alle lokale borgere og naboer er involveret. Så hvis du møder 

nogen på din vej, som er misundelig over ikke at være modtager af nyhedsbrevet, eller bare vil være 

med i en af arbejdsgrupperne, så vis dem lige Pilotnaturpark Ådalens hjemmeside og opfordr dem til at 

skrive sig op til nyhedsbrevet.  

 

På vegne af Pilotnaturpark Ådalen, 

 

Kristoffer Schou 

Projektmedarbejder i Stevns Kommune 

pilotnaturpark@stevns.dk 
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