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Nyhedsbrev om Pilotnaturpark Ådalen 
 
NYHEDSBREV #3 
Kære læser. 
Søndag den 8. januar afholdt vi Borgerworkshop i Valløby Forsamlingshus. Tusinde tak for den store 
opbakning, interesse og dedikation. Jeg har fået mange gode tilbagemeldinger på arrangementet og 
mange fandt borgerworkshop’en både nyttig og relevant. Dagen var meget præget af god og 
konstruktiv dialog ved alle bordene både om formiddagen og om eftermiddagen. 
Fra de to borgermøder afholdt i foråret 2022 var budskabet fra lodsejere og borgere klart:  ”Giv os 
noget konkret at forholde os til. En vision. Nogle bud på konkrete tiltag og bud på hvad der kunne 
besluttes at gå videre med”.  Det budskab blev afsættet for borgerworkshop’en og for arbejdet i 
grupperne omkring bordene. 
 
I november udkom sidste Nyhedsbrev hvori en del af Stevns Kommunes nuværende naturinitiativer er 
listet. Husk at du finder tidligere nyhedsbreve på projektets hjemmeside under ’Nyhedsbreve’. På sitet 
finder du også andre relevante rapporter og dokumenter som vi har med i projektet. Hvis du har tid så 
tjek lige den nyligt færdiggjorde rapport om ’Fuglelivet i Tryggevælde Ådal’. Den ligger under fanen 
’Naturindsatser i Pilotnaturparken’. Rapporten er i sig selv ikke en indsats, men kommer i høj grad til at 
danne grundlag for de naturindsatser, der skal ske i Pilotnaturpark Ådalen.     
Nedenfor kommer en opsummering af borgerworkshop’en i Valløby Forsamlingshus søndag d. 8. 
januar 2023.  
Rigtig god læselyst 😊 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://stevns.dk/oplev-stevns/pilotnaturpark-aadalen/vidensbank-aadalen
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Opsummering af borgerworkshop 8. januar 2023 
Søndag d. 8. januar 2023 blev der afholdt en åben workshop for lokale borgere, lodsejere og andre 
interessenter. På baggrund af tilbagemeldinger fra forårets borgermøder tog workshoppen 
udgangspunkt i et inspirationskatalog med idéer til rekreative oplevelser og indsatser i Pilotnaturpark 
Ådalen. Idéerne var ikke konkrete forslag til nye tiltag, men havde til formål at inspirere den 
efterfølgende dialog mellem deltagerne. Idéerne blev præsenteret af NORRØN arkitekter og bød på 
alt fra infrastruktur, broer og shelters til kunstinstallationer og en årlig eventyrfestival. Fælles for 
idéerne var, at de på forskellig vis skulle styrke naturoplevelsen i Pilotnaturpark Ådalen for alle, der 
besøger området. 
I det følgende opsummeres en række af deltagernes idéer. Idéerne præsenteres her, fordi de på 
forskellig vis er kommet til udtryk blandt flere deltagere på workshoppen.  
 
Stier og overgange 
På tværs af deltagerne var der stor interesse for stier og overgange i og omkring Ådalen. Nogle 
deltagere udtrykte ønske om at kunne komme helt tæt på naturen og “i øjenhøjde” med vandet i 
Ådalen. Andre mente, at der fortsat bør være områder i Pilotnaturpark Ådalen, der er utilgængelige for 
besøgende for at beskytte naturen. Enkelte mente, at det allerede i dag er nemt at komme rundt i 
området. Atter håbede andre, at Pilotnaturpark Ådalen på sigt kan gøres mere tilgængelig for alle - 
særligt også for kørestolsbrugere. 
Undervejs blev der bl.a. foreslået: 
  
• Trampestier 
• Panoramarute 
• Flydebroer 
• Ridestier 
• Adgangsløkker 
• Ådalssti 
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Formidlingsspor 
Mange deltagere diskuterede formidlingen af både nuværende og fremtidige kvaliteter i Ådalen. Flere 
fremhævede, at der er behov for at styrke formidlingen af eksisterende ruter, oplevelser og fortællinger 
i Ådalen. Området i og omkring Ådalen tilbyder allerede mange oplevelser for fastboende og 
besøgende. Og netop de eksisterende muligheder kan udbredes gennem en styrket 
formidlingsindsats. Andre udtrykte bekymring for, om Ådalen kan overkommunikeres, så for mange 
besøgende og erhvervsaktører finder vej til området. For Ådalen skal først og fremmest være til glæde 
for de lokale.  
Undervejs blev der bl.a. foreslået: 
  
• Natur- og vandformidling   • Naturdannelse til unge   
• App med naturoplevelser   • Formidling af eksisterende ruter  
• Naturcenter    • Guidede tur 
 
Ophold 
Idéen om at etablere shelters i Ådalen affødte snakke om, hvordan beboere og besøgende kan og bør 
tage ophold i naturen. Nogle fremhævede eksisterende bænke og forsamlingshuse som gode 
opholdssteder, der bør styrkes. Andre var nysgerrige efter, hvordan nye tilbud i Ådalen kan inspirere til 
anderledes opholds- og aktivitetsmuligheder. Enkelte ønskede at etablere nye 
overnatningsmuligheder i samklang med naturen. 
Undervejs blev der bl.a. foreslået: 
  
• Madpakkehuse   • “Mørkeoplevelser”   
• Shelters / Bed & Breakfast  • Naturfitness   
• Udsigtspunkter   • Velkomstcenter 
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Hotspots 
Flere deltagere gav udtryk for et ønske om at styrke og videreudvikle eksisterende kvaliteter i Ådalen. 
Og nogle mente, at netop denne indsats bør gå hånd i hånd med, at udvalgte områder i Ådalen holdes 
lukket for offentlig adgang. For ved at dyrke (natur)oplevelser i Ådalen som perler på en snor, kan der 
skabes koncentrerede hotspots, som øger oplevelsesværdien for både beboere og besøgende. 
Undervejs blev der bl.a. foreslået: 

• Styrke eksisterende forsamlingshuse 
• Udvikle interessante nedslag langs nuværende ruter 
• Kortlægge eksisterende hotspots  
• Udpege talsmænd for engarealer, der kan hjælpe med at finde relevante hotspots 
 

   
Fortællinger 
Mange deltagere så et potentiale i at dyrke de stærke fortællinger, som allerede kendetegner Ådalen. 
Ved at skabe, videreudvikle og formidle beretninger om Ådalens unikke natur, eventyrlige folkeminder 
og forfatteren Martin A. Hansen kan den fremtidige naturpark udvikles til en særegen destination med 
dybe rødder, som indbyder til langsomme oplevelser og omsorgsfuld udvikling. 
Undervejs blev der bl.a. foreslået: 
 
• Fortælleruter og lydvandringer  • Historiske spor 
• Martin A. Hansen Center   • Elverfest 
• Eventyrfestival   • Eventyrlandskab 
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På tværs af de mange idéer var der enighed om, at naturen skal løbe som en rød tråd igennem alle 
initiativer i Ådalen. Naturen skal med andre ord gå forrest i udviklingen af den kommende naturpark. 
Sammen med de mange gode idéer fra workshoppen bæres denne centrale indsigt nu videre i 
udarbejdelsen af en handlingsorienteret udviklingsplan for Pilotnaturpark Ådalen. 
 
Stevns Kommune og NORRØN arbejder nu videre med at udvikle og kvalificere idéerne fra 
workshoppen, så de tilsammen kan danne et solidt afsæt for både udviklingsplanen og de kommende 
arbejdsgrupper, der i den kommende tid skal arbejde med udvalgte projekter i Ådalen. 
 
I næste nyhedsbrev bliver der mulighed for at tilmelde sig en frivillig arbejdsgruppe. Formålet med 
arbejdsgrupperne er at igangsætte borgerdrevne initiativer, hvor lokale borgere og lodsejere får 
mulighed for at sætte deres præg på den kommende naturpark. 
 
Arbejdsgrupperne vil i første omgang tage udgangspunkt i de fem temaer, der blev identificeret på 
workshoppen (stier og overgange, formidlingsspor, ophold, hotspots og fortællinger).  
Er du blevet inspireret til at arbejde videre med et projekt i Ådalen? Så hold dig klar til det kommende 
nyhedsbrev og på Pilotnaturpark Ådalens hjemmeside.  
 
Kender du andre, som skal være med i en arbejdsgruppe? Så prik dem allerede nu på skulderen og 
videresend dette nyhedsbrev samt link til hvor man tilmelder sig nyhedsbrevet: 
https://selvbetjening.egki.dk 
 
 
Tak fordi du læste med 😊 
Har du spørgsmål eller andet til sekretariatet for Pilotnaturpark Ådalen, så skriv gerne direkte til 
projektet på Pilotnaturpark@stevns.dk 
 

https://selvbetjening.egki.dk/336/336-17022212592488
mailto:Pilotnaturpark@stevns.dk
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