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En ny vision for Hedeland Naturpark

Hedeland Naturpark er et foreløbig 1.000 hektar

Hedeland Naturpark rummer mulighed for forbedring, og

stort naturpræget fritidsområde placeret mellem

at området har kapacitet til at rumme flere aktiviteter og

Greve, Roskilde og Høje Taastrup Kommune, der

nå ud til flere brugere end i dag. Borgmestrene i Roskilde,

med sit kuperede og dramatisk landskab udgør en

Høje Taastrup og Greve Kommune ser derfor et behov

unik naturoplevelse. Området rummer også vigtige

for at kaste et nyt blik på, i hvilken retning Hedeland

natur-, kultur- og industrihistoriske spor i form af

Naturpark skal udvikle sig.

istidsaflejringer, fortidsminder og spor efter mere end
100 års grusgravning, og danner i dag ramme om en

Første skridt i udviklingsprocessen har været en

lang række aktiviteter og oplevelser både i og uden for

foranalyse af Hedeland Naturparks styrker, udfordringer

områdets mange foreninger.

og potentialer, støttet af Realdania og gennemført af
Dansk Bygningsarv, som de tre kommuner i fællesskab

Hedeland Naturpark er ejet af de tre kommuner Greve,

har sat i værk, og som bestyrelsen i I/S Hedeland har

Roskilde og Høje Taastrup, som gennem et offentligt

bidraget til. Foranalysen danner grundlag for og giver

interessentskab har til opgave at planlægge, anlægge

anbefalinger til en proces for den kommende udvikling

og drive området. Den eksisterende strukturplan

af en ny vision og udviklingsplan for Hedeland Naturpark.

for Hedeland Naturpark er fra 1979. Dens formål har

Foranalysen og procesplanen er beskrevet i to separate

været at skabe et sammenhængende, naturpræget

dokumenter.

fritidslandskab i Hedeland Naturpark, efterhånden
som de enkelte grusgravsområder er blevet afviklet og

Vision og strategi skal sætte retningen for Hedeland

overtaget af I/S Hedeland. Strukturplanen har indtil nu

Naturparks udvikling over de næste mange år, og

opfyldt sit formål, men har ikke været revideret eller

skal være lokalt forankret i de styrker, ressourcer og

opdateret i de mellemliggende år. Hedeland Naturpark

potentialer, som knytter sig til Hedeland Naturpark.

har i dag nået en størrelse og en status, der gør det
relevant at belyse områdets kvaliteter, potentialer og

Dette dokument indeholder anbefalinger til

fremtidige udviklingsmuligheder.

fokusområder i den ny vision for Hedeland Naturpark,
en sammenfatning af foranalysen samt bestyrelsen for

Til trods for Hedeland Naturparks alder, størrelse og

I/S Hedelands input til foranalysens konklusioner og den

mange aktivitetsmuligheder er der hos de tre kommuner

kommende visions- og strategiproces.

en formodning om, at kendskabet til og brugen af
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Hedeland Naturpark skal være en samlet
destination med en egen, selvstændig
identitet på tværs af de tre kommuner

Hedeland Naturpark har både kapacitet og
potentiale til at rumme flere aktiviteter og flere

n Et unikt koncept og et tydeligt værditilbud: Hedeland Naturpark – både vildt rå og vildt rolig.

besøgende end i dag, og det vil være en gevinst for
de tre kommuner, hvis der kan skabes en sådan

n Ambitiøst målgruppefokus: Hedeland Natur-

udvikling. For at øge kendskab og brug er der behov

park – både for lokale borgere og besøgende fra

for at udvikle Hedeland Naturpark som en samlet

hele regionen.

destination med en egen, unik identitet på tværs
af de tre kommuner. Det er den grundlæggende

n Nytænkende kommunikation og tydelig mar-

præmis bag de fokusområder, som skal inspirere

kedsposition: Hedeland Naturpark – oplagt som

udformningen af den ny vision for Hedeland

destination for både den lille og store udendørs-

Naturpark, nemlig:

oplevelse.

n Forbedring af adgang og orientering: Hedeland
Naturpark – nem at komme til og nem at komme
rundt i.
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Modellen viser, hvilke problemorienterede fokusområder,
som en ny vision for Hedeland Naturpark skal adressere:

[Vision?]
Hedeland Naturpark skal være en samlet destination med en egen, selvstændig identitet på tværs af de
tre kommuner og et unikt koncept, der matcher områdets enestående kvaliteter. Området skal være let
tilgængeligt og tilbyde både rå og rolige, store og små oplevelser, i en balance mellem aktiviteter og natur,
der giver plads til begge dele. Endelig skal området henvende sig på nytænkende måder til både lokale
borgere og regionale besøgende

Fokusområder

Et unikt koncept og

Ambitiøst

Nytænkende

Forbedring af adgang

et tydeligt værditilbud

målgruppefokus

kommunikation og tydelig

og orientering

markedsposition

Organisation, driftsmodeller
og finansiering

Fokusområderne er styrende for, hvilke faciliteter, aktiviteter og oplevelser, der konkret skal udvikles for at
realisere visionen. Hvordan Hedeland Naturparks organisation, driftsmodeller og finansiering skal se ud må
afklares i forbindelse med udvikling af visionen, så førstnævnte afspejler og støtter op om sidstnævnte. På
den måde er organisation, driftsmodeller og finansiering ikke et selvstændigt fokusområde, der inspirerer
udformningen af visionen, men noget, der efterfølgende må udvikles, så de passer til og støtter op om den
vision, der er blevet skabt.

7
HEDELAND NATURPARK
Anbefalinger og sammenfatning

FOKUSOMRÅDE

Et unikt koncept og et
tydeligt værditilbud
Hedeland Naturpark – både vildt
rå og vildt rolig

En ny vision for Hedeland Naturpark skal forholde
sig til, hvordan Hedeland Naturparks koncept kan
adskille sig fra andre lokale og regionale naturprægede områder, og hvad det dermed er for et særligt
værditilbud og nogle særlige aktiviteter, Hedeland
Naturpark skal tilbyde sine brugere. Konceptet bør
tage udgangspunkt i det, der gør Hedeland Naturpark til en unik oplevelse.

n Hedeland Naturpark adskiller sig markant fra
andre grønne områder i det lokale og regionale
opland ved at tilbyde både en anden type natur
og en anden slags oplevelser.

n Den særlige flora og fauna, der trives i den
næringsfattige jord, har fået yderligere gode
betingelser for at udvikle sig i den prisbelønnede
efterbehandling af grusgravslandskabet.

n Markante anlæg som blandt andet skibakke,
amfiscene, vinterrasser og veteranjernbane giver
mulighed for enestående kultur- og landskabsmæssige oplevelser.

n Dertil kommer den rå, vilde identitet, som både
ses i landskabets kuperede, åbne terræn og i
de pladskrævende og støjende aktiviteter som
mountainbike, knallertbaner og motocrossbane.

n Hedeland Naturpark er ikke romantisk og blid
men rå og vild!

n Det betyder ikke, at der ikke er plads til mere
rolige, nære og kontemplative naturoplevelser,
som også rummer store kvaliteter og udgør et
potentiale for kommende brugere – Hedeland
Naturpark er og skal i høj grad vedblive at være et
sted, hvor man i selvvalgt ensomhed kan opleve
naturen tæt på i rolige omgivelser.

n Det rå, åbne landskab indbyder til både rå og rolige oplevelser, og det vilde og stille kan sagtens
sameksistere i det store område.
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FOKUSOMRÅDE

FOKUSOMRÅDE

Ambitiøst målgruppefokus

Nytænkende kommunikation
og strategisk markedsposition

Hedeland Naturpark – både for lokale borgere
og besøgende fra hele regionen

Hedeland Naturpark – oplagt som destination
for både den lille og store udendørsoplevelse

Hedeland Naturpark skal henvende sig til både lokale

Der skal udvikles en ambitiøs kommunikations-

og regionale målgrupper.

strategi for Hedeland Naturpark, der kan bidrage
til at cementere områdets koncept og strategiske

n I første omgang bør der satses på at skabe et
attraktivt sted for de lokale borgere i de tre kommuner.
n Hedeland Naturpark rummer et potentiale ift.
at indgå som del af kultur og fritids- og sundhedsstrategier i de tre kommuner. Her kan et nyt
og attraktivt Hedeland understøtte, at lokale
borgere bruger naturen mere som led i et aktivt
og sundt fritidsliv.
n En øget lokal attraktivitet og brug vil også på sigt
tiltrække brugere fra det regionale opland.
n Desuden kalder Hedeland Naturparks unikke
landskab og markante anlæg på, at man henvender sig til en bredere målgruppe end blot de
lokale beboere.
n Muligheden for at dyrke særligt pladskrævende
og støjende sport samt muligheden for at afholde større events og kulturarrangementer i de
storslåede rammer bør udnyttes i en satsning på
at blive en regional destination. En bredere regional appel kan desuden være med til at finansiere
udvikling og drift af Hedeland Naturpark.

markedsposition.

n Kommunikationsstrategien skal sikre, at man når
ud til målgrupperne med et klart og tydeligt budskab om, hvad Hedeland Naturpark kan tilbyde
dem.

n En måde at nytænke kommunikationen på kunne
være i form af midlertidige events, der kan trække
potentielle, nye brugere ud i Hedeland Naturpark.
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FOKUSOMRÅDE

Forbedring af adgang og
orientering
Hedeland Naturpark – nem at komme til og
nem at komme rundt i.

Adgangen til Hedeland Naturpark skal forbedres og
gøres tydeligere, så det bliver lettere at komme dertil
på cykel, med offentlig transport og i bil (parkering).
n Der bør skabes en tydeligere markering af ankomsten, i form af en egentlig hovedindgang eller
et centralt ankomstområde.
n Hovedindgang og/eller ankomstområde bør
placeres med en vægtning af på den ene side de
tre kommuners særinteresser og på den anden
side den fælles interesse i at gøre Hedeland
Naturpark til en samlet destination på tværs af
kommunegrænser.
n Mulighederne for at orientere sig i området skal
forbedres, så den besøgende let og hurtigt får et
overblik over området, dets faciliteter og aktiviteter. Løsninger kan være alt lige fra kort og skilte
til særlige markeringer i landskabet eller særlige
aktiviteter, som kan øge brugernes generelle
kendskab til stedet og dermed øge oplevelsen af
at kunne navigere i området.
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Organisation, driftsmodeller og finansiering

Visionen for Hedeland Naturpark skal afspejles i

også kommercielle, aktører. Herunder kommunernes

Hedeland Naturparks organisation, så denne er i stand

varetagelse af ejerrollen og eventuelt et mere aktivt

til at løse opgaverne med at realisere vision og strategi,

ejerskab og samarbejde med I/S Hedeland.

skabe en samlet destination og sikre den løbende,
fremadrettede udvikling af Hedeland Naturpark.

Samtidig må organisationsstrukturen også tage hensyn
til økonomiske aspekter omkring, hvordan udvikling og

Det vil kræve, at der sættes fokus på, hvordan
organisationen også fremadrettet har de rigtige
kompetencer og ressourcer i forhold til at løfte og
koordinere samarbejdsopgaven med endnu flere, måske

drift af Hedeland Naturpark skal finansieres.
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Sammenfatning af foranalysen

Hedeland Naturpark skal udvikles som samlet

Hedeland Naturpark skiller sig med sin størrelse

destinationsoplevelse med en egen, unik identitet og

på 1.000 ha ud som et stort, grønt område mellem

med udgangspunkt i de potentialer og ressourcer,

Køge Bugt og Roskilde Fjord i en egn, der ellers er

der adskiller det store naturområde fra andre

fattig på sammenhængende, grønne områder af den

naturoplevelser både lokalt og regionalt.

størrelse. Det i sig selv er unikt. Ophold i naturen har
en beviseligt positiv indflydelse på vores sundhed og
livskvalitet, og undersøgelser fra de tre kommuner

Hedeland Naturparks styrker

viser, at der er rum for forbedring, når det gælder
borgernes sundhed samt deres brug af og adgang

Hedeland Naturpark er unik i kraft af:

til naturen. Hedeland Naturpark repræsenterer her
et potentiale ift. at få borgerne i de tre kommuner til

•

sit landskab,

at bruge naturen mere som del af en sund og aktiv

•

sin særlige natur,

livsstil.

•

sin størrelse og

•

sit meget brede og forskelligartede udbud af

Det brede udbud af aktiviteter og oplevelser – lige

aktiviteter og oplevelser.

fra knallertbaner over islandske heste, veterantog,
vindyrkning, gravhøje og opera til sjældne orkidéer,

Hedeland Naturpark har en række kulturhistoriske

vidtstrakte og uforstyrrede naturlandskaber og et

kvaliteter i form af fortidsminder, en særlig

omfattende netværk af cykel- og gangstier – giver

industrihistorie og historien om den landskabelige

Hedeland Naturpark et stærkt udgangspunkt for at

efterbehandling af det industrielle landskab.

udvikle sig i mange forskellige retninger og favne

Dertil kommer en række landskabsmæssige

bredt i forhold til målgrupper. Hedelands aktiviteter

kvaliteter i form af det dramatiske og kuperede,

og oplevelser kan inddeles i fem temaer: Dagligdags

menneskeskabte landskabsdesign. Den

brug, Vildmarksliv, Pladskrævende udendørssport,

prisbelønnede efterbehandling er udført med stor

Kultur- og Naturhistorie og Events. De fem temaer

dygtighed og kreativitet og rummer en variation af

kan tilbyde oplevelser inden for kultur eller natur,

udtryk, lige fra søer, sletter, bakker og skove til store

råt eller roligt, og rummer mulighed for yderligere

anlæg som Islandshestecentret og amfiteateret.

udvikling, inspireret af en række trends, tendenser

Endelig kommer en række naturmæssige kvaliteter

og inspirerende eksempler inden for idræt, natur- og

i form af høj biodiversitet med blandt andet 350

friluftsliv.

forskellige plantearter, herunder seks forskellige
orkidéarter, samt et rigt fugle- og dyreliv. Alt
sammen et resultat af den særligt næringsfattige
jord, den dygtigt udførte efterbehandling og den
løbende pleje af de store arealer.
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Hedeland Naturparks udfordringer
De mange forskelligartede aktiviteter peger dog

•

Det er svært at komme derud på cykel eller med
offentlig transport

også på Hedeland Naturpark som et fragmenteret
sted, der bærer præg af at ’stritte’ i mange retninger, og som mangler et skarpt koncept, der kan give

•

Det er ved ankomst svært at orientere sig i
områdets oplevelser og aktiviteter

stedet en egen, samlende identitet på tværs af
kommunale skel. Der er behov for yderligere at udvikle organisationen omkring Hedeland Naturpark, så
denne styrkes i forhold til at løse opgaverne med at

•

Området og dets særlige kvaliteter er for lidt og
for vagt kommunikerede.

realisere vision og strategi, skabe en samlet destination og sikre den løbende, fremadrettede udvikling

Spørgsmål om adgang, orientering og

af Hedeland Naturpark. En eventuelt ny organisati-

kommunikation er dermed kerneudfordringer, som

onsform må altså udvikles i nær sammenhæng med

den kommende vision og strategi bør adressere.

den ny vision, da de to er gensidigt afhængige af

Under disse tre kerneudfordringer gemmer sig

hinanden.

spørgsmålet om, hvilke målgrupper Hedeland
Naturpark skal henvende sig til, og herunder igen

Foreninger og brugere i Hedeland Naturpark peger

hvilke aktiviteter og oplevelser, der skal tegne

på, at der mangler cykelruter og bedre offentlig

Hedelands identitet og brand.

transport til Hedeland, bedre parkeringsforhold
derude, flere aktiviteter og oplevelser, der kan trække
nye besøgende til og endelig en skarpere kommunikation af, hvad Hedeland Naturpark kan tilbyde. Det
afspejler foranalysens udpegning af Hedelands tre
største udfordringer ift. at tiltrække flere brugere:
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Hedeland Naturparks potentialer
I Hedeland Naturpark er der plads til langt flere

samt en række rå, vilde oplevelser (blandt andet

brugere og aktiviteter end i dag. Spændvidden

mountainbike, knallertbane og motocrossbane).

i områdets aktiviteter og oplevelser er dog

Hedelands rå, åbne landskab indbyder i særlig grad

allerede meget bred, sammenlignet med andre

til sidstnævnte type aktiviteter, og kan på grund af

naturprægede områder i det lokale og regionale

områdets størrelse sagtens sameksistere med mere

opland. Hedelands spændvidde kan illustreres i

rolige, nære naturoplevelser.

nedenstående matrix, der spænder fra rendyrkede
naturoplevelser til mere kulturorienterede oplevelser,

”I Dyrehaven kan du gå på bakken, se på hjorte,

samt fra rolige, kontemplative og rekreative

cykle en tur, men i Hedeland kan du give den

oplevelser til mere rå, vilde og aktive oplevelser.

gas! Dyrehaven er andagtsfuld – i Hedeland kan
man lave Tarzanbrøl.” (Interview med kommunal

Her adskiller Hedeland Naturpark sig markant fra
andre grønne områder i det lokale og regionale
opland ved at tilbyde en lang række oplevelser inden
for kultur (blandt andet opera og veteranjernbane)

embedsmand).
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De fleste af Hedeland Naturparks aktiviteter og

Samtidig bør vision og strategi også forholde sig

oplevelser er bundet op på en af områdets i alt 20

til, hvordan Hedeland Naturpark skal balancere

foreninger og klubber, der i høj grad udgør en vigtig

mellem at være henholdsvis en lokal og en regional

ressource i den fremtidige udvikling af området. I

destination. Skal Hedeland primært fokusere på et

dag er der intet eller meget lidt samarbejde på tværs

lokalt publikum eller også satse på at blive en større,

af de mange foreninger. Foreningerne vil gerne, men

regional spiller inden for natur- og friluftsoplevelser?

der mangler en initiativtager og en tværgående

Hedeland Naturpark rummer potentiale for begge

facilitering af samarbejdet. Dette bør tænkes ind i

dele, og en øget lokal attraktivitet og brug vil på sigt

den fremtidige strategi og organisering.

også tiltrække brugere fra regionen. I den forbindelse
skal det bemærkes, at Hedeland Naturparks

Som led i udvikling af ny vision og strategi for

driftsomkostninger i dag er lave, det store område

Hedeland Naturpark bør det overvejes, hvordan

taget i betragtning. En intensiveret brug vil derfor

Hedeland Naturpark skal positionere sig i forhold

uundgåeligt øge udgifterne til drift og vedligehold.

til andre lokale og regionale naturprægede

Derfor er der behov for at tænke i, hvordan dette kan

områder, samt hvordan der kan skabes tværgående

håndteres, f.eks. ved at opdyrke samarbejder med

samarbejder, ikke kun på tværs af Hedelands egne

kommercielle aktører, som kan bidrage til drift og

foreninger, men også med foreninger og institutioner

vedligehold.

uden for Hedeland og på tværs af de forskellige
naturprægede områder i de tre kommuner.
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Bestyrelsens input til foranalysens
konklusioner og den kommende
visions- og strategiproces

På et møde i januar 2016 blev et udkast til
foranalysen præsenteret for I/S Hedelands
bestyrelse. Nedenstående er en opsummering
af de udfordringer og muligheder udpeget i
foranalysen, som bestyrelsen i særlig grad finder
det relevant at adressere i en kommende visions- og
strategiproces:
Grundvand

Målgrupper

Det blev påpeget, at grundvandsspejlet er frilagt,

Det blev drøftet, om Hedeland Naturpark skal

og det kræver forsigtighed ift. valg af aktiviteter.

henvende sig primært til lokale skatteborgere i

Hedeland er udpeget som drikkevandsområde, og

de tre kommuner, eller om målgruppen også bør

det skal man være opmærksom på, når man placerer

omfatte det regionale opland. På den ene side var

aktiviteter.

der bekymring for stigende driftsudgifter ved et
voldsomt forøget antal brugere, på den anden side

Ankomst og orientering

blev der også set muligheder i at få destinationen på

Flere i bestyrelsen mente ikke, at det i dag er tydeligt

det regionale landkort.

at se, hvor ankomsten til Hedeland er, til trods
for røde porte og hvide bomme og brochure med

Det blev påpeget, at diskussionen om lokale versus

kort, der angiver ankomst og parkeringsområder.

regionale målgrupper formentlig var irrelevant, idet

Der blev peget på, at der måske mangler en

en attraktiv destination med høj kvalitet for egne

fælles hovedindgang eller ankomstområde (kan

borgere også automatisk vil tiltrække de regionale

f.eks. placeres centralt i området), der signalerer

brugere. Det blev påpeget at i stedet for fokus på,

klar ankomst og tilbyder et punkt at navigere

om Hedeland Naturpark skal tiltrække den ene eller

udfra. Navigationen inden i selve området er

den anden målgruppe, bør der være fokus på at

også problematisk, f.eks. er det svært at finde

skabe høj kvalitet.

naturlegepladsen.
Det blev ligeledes drøftet, at den kommende
visionsproces skal have blik for, hvem fremtidens
brugere af Hedeland Naturpark er, ikke kun de
brugere, der allerede findes i dag, f.eks. foreningerne.
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Aktiviteter
Det blev drøftet, at der i dag er en udfordring

nye brugere, Hedeland Naturpark har som mål at

med aktivitetstyper, f.eks. mountainbikere, der

tiltrække, hvad det betyder for dimensioneringen

generer andre brugere (gående og ridende), samt

af aktiviteter og faciliteter og at der skal findes

forstyrrer flora og fauna, fordi de kører deres egne,

en løsning på, hvordan de medfølgende øgede

uautoriserede stier.

driftsomkostninger kan finansieres med øje for, at
Hedeland Naturpark også er en forretning, der skal

Det blev drøftet, at det ikke handler om, at der er

løbe rundt.

nogen, som ikke må bruge området, men hvis der
invitereres ind i bred, regional forstand, så skal

Beskyttelse, benyttelse og zoneinddeling

aktiviteter dimensioneres efter det, og derfor er det

Det blev påpeget, at der er behov for at lave

vigtigt at forholde sig til ambitionsniveauet for nye

en fælles, tværkommunal kortlægning af

aktiviteter og faciliteter.

naturværdierne i Hedeland Naturpark, da det
samlede overblik over flora og fauna lige nu savnes.

Bynære områder i de mulige nye 500 ha, som bliver

Det blev i den forbindelse drøftet, at man skal

til rådighed for opkøb, når grusgravningen stopper,

sikre en fornuftig balance mellem beskyttelse og

giver begrænsninger i forhold til hvilke aktiviteter,

benyttelse og mellem de vilde, larmende aktiviteter

der kan udfoldes der.

og de mere fredelige, kontemplative naturoplevelser,
som det vidtstrakte og mennesketomme landskab

Driftsomkostninger

også byder på. Det blev påpeget, at en ny

Der var en overordnet forståelse af, at området med

zoneinddeling kan skabe plads til begge dele, og at

sin størrelse kan tåle en væsentlig intensivering

hver zone skal gøres så attraktiv for den specifikke

i brug, uden at blive slidt ned, dog med øgede

målgruppe, at man ’bliver på stien’ så at sige, og ikke

driftsomkostninger til følge. Det blev drøftet, at

som brugere træder hinanden over tæerne.

der bør træffes et strategisk valg om, hvor mange
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Det var overordnet bestyrelsens holdning, at der

Det blev drøftet, at det er vigtigt at inddrage

skal være plads til både larm og stilhed i Hedeland

Hedeland Naturparks foreninger i udviklingen af

Naturpark, og at området skal brande sig anderledes

området, både i form af faste årlige møder, der

end de andre naturprægede områder i det lokale

skal sikre koordinering på tværs, og i form af input

opland, således at Hedeland Naturparks unikke

til den kommende vision. Det blev påpeget, at det

karakter træder frem, herunder det aktive, vilde og

i den sammenhæng også er vigtigt at inddrage

rå. Det blev påpeget, at det er vigtigt, at branding ses

institutionerne i de tre kommuner, og at det også

som en del af indsatsen i forlængelse af en ny vision

kunne være interessant at høre, hvilke præferencer

og handleplan.

kommunernes borgere har i forhold til områdets
udvikling, så visionen ikke kun hviler på det, som
politikerne tror at borgerne vil have. Det blev
påpeget, at det er når borgere, ildsjæle, foreninger,
virksomheder og kommuner går sammen, at der sker
en bæredygtig udvikling, og at det bør overvejes, om
der er brug for en åben og inviterende dialogproces
med en bred skare af interessenter i forhold til, hvad
visionen for Hedeland skal være.

