Hedeland input til fra borgerworkshops:
AKTIVITETER
Mountainbikebane
Kano
Fiskeri kun i en sø?
Andet musik end kun Opera
MTB skal ikke tyranissere det hele
Oplyste løberuter
Noget for de små (2-6 år) i nord, mole med rækværk og plexiglas
Hestevognskørsel
Bådudlejning passes af frivillige / foreninger.
Vandveje til børn, unge, spejdere
En ”børnene bestemmer”-zone
Vådområde / sejlområde / små både
Overnatningsmuligheder
Klatrebjerg
Arbejdende vikingeboplads
INFOCENTER/NATURCENTER/NATURVEJLEDNING
Infocenter med kulturhistorie, geologi, grundvand osv.
Natur- og sundhedscenter ved spejdergrunden ud for Hedehusene ved
Brandhøjgårdsvej
Skoletjeneste m kanoer o. Lign.
Ingen pølsevogne og caféer
Naturvejledning: formidling, events, læring,
Konflikthåndtering
Materiale til oplysning til skoler og gymnasier
Adresser de nyfødte.  nye brugere = nettet!
Lav en udviklingsplan der favner ture som ikke er gemt & så man fornemmer
sine rødder og naturens kræfter, jo vildere jo bedre. Det skal være vildt godt.
Indgang skal kombineres med naturcentre med naturvejledning.
Der bør ligge et naturcenter / naturvejledning ved indgangene.
WAYFINDING/FORMIDLING
Bedre brochurer
Bedre vejvisning
Bedre oplysning om aktiviteter
Formidling via lokal-TV a la Lorry og TV Øst (se Thy-udsendelser)
Mere information (www.ibk.dk)
Opslag: fugleværnsfolk, mange der byder ind på samme platform, koble til
foreningslivet
BYGVÆRKER
Adgang til vandtoilet – spejder
Græseng til større arrangementer - spejder
Natur – hotel, camping, vandrehjem. De nye områder som bliver ledige.
Genkendelige bygværker og toiletter
Lynshelters fx ved Golfbane og andre steder –

Toiletter
Bålhuse
Videreudvikling af videnscenter, videnssti.
”rastepladens” til heste, i vinterhalvåret er det primært ”hestefolket” som er
derude.
Omklædning, badefaciliteter: omklædning, efter arbejde motion = nemt
Café ved bakken, indgange, mødested
Spejder input: flere primitive overnatningspladser, + adgang til vand og kloak. Så
der laves en plads med 1.000-3.000 spejdere
NATUR
Vilde blomster, blomster som bier og mennesker kan nyde noget af.
Frugtbuske/frugttræer (hvis de kan vokse i denne jord)
Bevar den gode natur – ro til oplevelser – også for dem med kikkert og lup
Biodiversitet
Skovrejsning
Bygge huler
Husk dyrene, fugle, vildt, ræve osv.
Masser af vand i søerne/huller. Et. Grundvand er overflade/regnvand fra
Nærheden og Vindinge
Bæredygtig også miljømæssigt – ingen sprøjtegift
Skaf penge til opkøb af eksisterende grusgrave, så disse kan blive en del af
Hedeland
Man skal kunne gå på opdagelse, bevar noget af de vilde og rå natur
Mere skov
Både træer og buske
INDGANGE
Ingen hovedindgang
Flere indgange med forskelligt vartegn for hver kommune som god skiltning
Lokale indgange, og hoved indgange til dem der kommer langvejs fra
Ved indgangene skal der være tydelig oversigt. Hvor er toilettet, legeplads etc.
Indgangene skal kombineres med naturcentre med naturvejledning

