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1.1.

Baggrund og formål med foranalysen

Hedeland Naturpark er et foreløbig 1.000 hektar stort naturområde placeret mellem Greve, Roskilde og
Høje Taastrup Kommune, der med sit kuperede og dramatisk kulturlandskab udgør en unik naturoplevelse
i kontrast til egnens ellers overvejende flade landskab. Området rummer også vigtige natur-, kultur- og
industrihistoriske spor i form af istidsaflejringer, fortidsminder og spor efter mere end 100 års grusgravning.
I dag danner Hedeland Naturpark ramme om en lang række friluftsaktiviteter og naturoplevelser. Området
huser omkring 20 foreninger og klubber, samt tilbyder mulighed for en række selvorganiserede aktiviteter
og oplevelser i naturen. Her findes blandt andet ski- og kælkebakke, gang- og cykelstier, ridestier, golfbane, veterantogbane, knallertbaner, motocrosscenter, gokartbane, legepladser, amfiteater, bålpladser,
m.m. Hedeland Naturpark har i dag nået en størrelse og en status, der gør det relevant at belyse de
kvaliteter og potentialer, som det store naturområde rummer.
Hedeland Naturpark er ejet af de tre kommuner Greve, Roskilde og Høje Taastrup, som gennem et offentligt interessentskab har til opgave at planlægge, anlægge og drive området. Den eksisterende strukturplan for Hedeland Naturpark er fra 1979. Dens formål har været at skabe et sammenhængende,
naturpræget fritidslandskab i Hedeland Naturpark, efterhånden som de enkelte grusgravsområder er
blevet afviklet og overtaget af I/S Hedeland. Der er potentiale for, at Hedeland Naturpark kan vokse til
1.500 hektar, når den sidste grusgravsaktivitet er afviklet. Strukturplanen har indtil nu opfyldt sit formål,
men har ikke været revideret eller opdateret i de mellemliggende år, og der er nu behov for at kaste et nyt
blik på Hedeland Naturparks fremtidige udviklingsmuligheder.
Til trods for områdets alder, størrelse og de mange aktivitetsmuligheder er der hos de tre kommuner en
formodning om, at kendskabet til Hedeland Naturpark både lokalt og regionalt rummer mulighed for
forbedring, og at området har kapacitet til at rumme flere aktiviteter og nå ud til flere brugere end i dag.
Borgmestrene i Roskilde, Høje Taastrup og Greve Kommune ser derfor et behov for at kaste et nyt blik på,
i hvilken retning Hedeland Naturpark skal udvikle sig.
Første skridt i udviklingsprocessen er nærværende foranalyse af Hedeland Naturparks styrker, udfordringer og potentialer, støttet af Realdania, som de tre kommuner i fællesskab har sat i værk. Foranalysen
skal danne grundlag for og anbefale en proces for den kommende udvikling af en ny vision og strategi for
Hedeland Naturpark. Den anbefalede proces er beskrevet i et separat dokument.
Vision og strategi skal sætte retningen for Hedeland Naturparks udvikling over de næste mange år, og skal
være lokalt forankret i de styrker, ressourcer og potentialer, som knytter sig til Hedeland Naturpark.
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1.2.

Metode

I forbindelse med udarbejdelse af foranalysen af Hedeland Naturpark er der udført desk research på en
lang række planer, analyser, rapporter og inspirerende eksempler. Materialet er dels leveret af de tre
kommuner og I/S Hedelands administration, dels fremskaffet via egen research.
Der er udført fysisk registrering på stedet – i og omkring Hedeland Naturpark.
Der er gennemført interviews med Hedeland Naturparks direktør samt 3-8 embedsmænd i de tre kommuner med fagligheder inden for planlægning, natur, kultur og fritid og turisme.
Der er gennemført telefoninterviews med 10 foreninger/aktører i Hedeland Naturpark for at afdække deres
oplevelser og behov, samt gennemført telefoninterviews med en række eksperter og videnspersoner inden
for natur, friluftsliv og turisme, herunder repræsentanter fra VisitDenmark, Naturturisme I/S, Friluftsrådet og
Syddansk Universitet/Institut for Idræt og Biomekanik. Dette for at få indblik i trends og tendenser inden for
natur- og friluftsliv, udendørs oplevelser m.m., samt viden om og inspiration til udvikling og organisering af
større naturprægede fritidsområder.
Der er afholdt en workshop med I/S Hedelands bestyrelse og projektets styregruppe, hvor foranalysens
resultater er fremlagt og drøftet.

1.3.

Læsevejledning

Foranalysen præsenteres i tre centrale kapitler i denne rapport. Kapitlet om Hedeland Naturparks administrative og fysiske rammer kortlægger rammebetingelserne og udpeger en række bærende kvaliteter i
Hedeland Naturparks natur og landskab. Hedeland Naturpark har en række kulturhistoriske kvaliteter i
form af fortidsminder, industrihistorie og historien om den landskabelige efterbehandling af det industrielle
landskab. Dertil kommer en række landskabsmæssige kvaliteter i form af det dramatiske, kuperede og
menneskeskabte landskab med en variation af udtryk – fra søer, sletter, bakker og skove til store anlæg
som Islandshestecentret og amfiteateret. Den prisbelønnede efterbehandling er udført med stor dygtighed
og kreativitet. Slutteligt kommer en række naturmæssige kvaliteter i form af høj biodiversitet med blandt
andet 350 arter af vilde blomster, 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.
Kapitlet Markedsvurdering af Hedeland Naturpark ser nærmere på nuværende og potentielle brugeres
syn på, behov for og brug af Hedeland Naturpark og naturoplevelser generelt. Det går igen hos alle adspurgte aktører, at man i forhold til Hedeland Naturpark ønsker sig bedre parkeringsforhold samt cykelruter og offentlig transport derud, flere aktiviteter, faciliteter og events, der kan give én en grund til at besøge
stedet, og endelig en skarpere kommunikation af, hvad Hedeland Naturpark kan tilbyde brugerne. Markedsvurdering peger også på det særlige potentiale, som Hedeland Naturpark rummer ift. at få de lokale
borgere til at bruge naturen mere, til gavn for sundhed og livskvalitet. Endelig kortlægger markedsanalysen
den kontekst af lokale og regionale naturprægede områder, som en fremtidig udvikling af Hedeland Naturpark skal forholde sig til; der er her overvejende tale om områder, der tilbyder rolige, selvorganiserede og
umiddelbare naturoplevelser snarere end rå, bearbejdede aktivitetslandskaber med en lang række organiserede tilbud og events.
Hedeland Naturpark er unik i kraft af sit landskab, sin særlige natur og sin størrelse. Området ligger som
tidligere beskrevet som en grøn trædesten mellem Køge Bugt og Roskilde Fjord i en egn, der ellers er
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fattig på store, sammehængende naturområder. I kapitlet Hedeland Naturparks udviklingsmuligheder
inden for aktiviteter og oplevelser peger analysen på, at Hedeland Naturpark skal udvikles som samlet
destinationsoplevelse med en særlig identitet og med udgangspunkt i de potentialer og ressourcer, der
adskiller det store naturområde fra andre naturoplevelser både lokalt og regionalt. Hedeland Naturpark er
unik, også når det kommer til det brede udbud af aktiviteter og oplevelser – her er alt fra knallertbaner over
islandske heste, veterantog, vindyrkning, gravhøje og opera til sjældne orkidéer, vidtstrakte og uforstyrrede naturlandskaber og et omfattende netværk af cykel- og gangstier. Hedeland Naturpark har med andre
ord et stærkt udgangspunkt for at udvikle sig i mange forskellige retninger og favne bredt i forhold til målgrupper og typen af aktiviteter, oplevelser og events.
I kapitlet Inspiration til organisering af Hedeland Naturpark ses nærmere på, hvilke organisationsformer, der kunne være relevante for Hedeland Naturpark i fremtiden. Området har en styrke i det brede
udbud af aktiviteter, men Hedeland Naturpark er også et fragmenteret sted, som bærer præg af at “stritte” i
mange retninger, og som mangler et stærkt brand, der kan give stedet en egen identitet på tværs af kommunale skel. Det er foranalysens vurdering, at der i den forbindelse er behov for yderligere at udvikle organisationen omkring Hedeland Naturpark, så denne styrkes i forhold til at løse opgaverne med at realisere vision og strategi, sikre tværgående samarbejder, skabe en samlet destination og sikre den løbende,
fremadrettede udvikling af Hedeland Naturpark. Hvordan en fremtidig organisation præcis skal se ud hænger nært sammen med udviklingen af den ny vision.

Her ligger Hedeland

Figur 1: Hedeland Naturparks placering
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2. Hedeland Naturparks fysiske rammer
Hedeland Naturpark ligger placeret mellem Greve, Roskilde og Høje-Taastrup
Kommune. Området udgør med sit kuperede, særprægede og dramatisk kulturlandskab en unik naturoplevelse, som står i kontrast til egnens ellers overvejende
flade landskab, ’heden’. Området rummer mange natur-, kultur- og industrihistoriske
spor og tilbyder i dag en lang række friluftsaktiviteter og naturoplevelser.
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2.1.

Hedeland Naturparks udvikling

Hedeland Naturparks forhistorie
Istidens sten-, grus- og sandaflejringer har i og omkring Hedeland Naturpark dannet grundlaget for mere
1
end 100 års grusgravning og vendt op og ned på den oprindeligt flade moræneslette . Området omkring
Hedeland Naturpark har været beboet siden oldtiden. Det var tidligere præget af landbrug, men allerede i
middelalderen kendte man til eksistensen af de store grusforekomster i Hedeland, og der blev indvundet
fra mange små private grusgrave. I 1800-tallet blev der udlagt et 3 ha. stort areal ved Tune og Snoldelev,
hvor kommunernes beboere kunne hente gratis grus. I 1847 blev jernbanen mellem Roskilde og København etableret og i 1917 stationen i Hedehusene. På dette tidspunkt havde der allerede været teglværk og
industri i en snes år, men de forbedrede transportforhold gav gode betingelser for etableringen af industrier, der udnyttede råstofforekomsterne.
Gruset fra Hedeland Naturpark havde en sammensætning, der gjorde det velegnet til anlægsarbejder
uden yderligere forarbejdning. Efter 1960 blev der givet tilladelse til en direkte anvendelse af gruset, hvilket
betød, at gravningen tog et voldsomt opsving, og der blev således bortgravet 3.000 vognlæs dagligt.
Gravningen betød også, at mange grave blev efterladt som gabende huller i landskabet, efterhånden som
grusforekomsterne blev udvundet. De lokale sogneråd var derfor allerede tidligt opmærksom på, at området skulle reguleres af det offentlige.

Udviklingen af I/S Hedeland
Optakten til dannelsen af Hedeland Naturpark skete ved Naturfredningskommissionens betænkning i
1967, der betød, at naturen kunne indtænkes i udviklingen og planlægningen. Der blev på dette tidspunkt
skabt redskaber som landsplanlægning, regionsplaner, kommuneplaner og lokalplaner. Formålet var at få
2
den fysiske planlægning og det økonomiske grundlag til at gå hånd i hånd.
De tre kommuner, hvor gravningen foregik, etablerede et fællesudvalg i 1972, men mulighederne for at
styre udviklingen var stærkt begrænsede, bl.a. havde hensynet til landbruget høj prioritet. For at løse områdets problemer nedsatte Landbrugsministeriet i 1972 Det Statslige Grusgravsudvalg, som i 1974 udgav
rapporten ’Hedeland – rapport om og forslag til rekreativ anvendelse af et grusgravsområde’. Ud over
anbefalingen om, at området blev efterbehandlet til rekreative formål, behandlede rapporten også
3
spørgsmål om gravning, efterbehandling, arealerhvervelse, servitutpålæg og finansiering.
Råstofloven blev vedtaget i 1972, men det var først ved ændringer i 1978, at loven fik et indhold, der gav
mulighed for både en forudgående planlægning og sikrede en ønsket efterbehandling. Efter mange
forhandlinger blev I/S Hedeland dannet i 1978, og den reviderede råstoflov gav mulighed for en samlet
planlægning af i alt 1.500 ha. Det betød, at man kunne planlægge en efterbehandling af flere gravninger
4
på én gang. I/S Hedeland er ejet af Høje-Taastrup, Roskilde og Greve Kommune. Indtil deres
nedlæggelse ved kommunalreformen 1. januar 2007 var Roskilde Amt og Københavns Amt desuden også
medejere.

1

Brochure om Hedeland Naturpark, I/S Hedeland
‘I/S Hedeland – 25 år’, I/S Hedeland, 2003
3
‘I/S Hedeland – 25 år’, I/S Hedeland, 2003
4
‘I/S Hedeland – 25 år’, I/S Hedeland, 2003
2
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Figur 2: Oversigtskort over Hedeland Naturpark, 2015.
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2.2.

Planforhold

Fingerplanen
Hedeland Naturpark bliver i ‘Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 2013’ udpeget som
en del af de ydre grønne kiler i Fingerplanen. Disse kaldes også regionale friluftsområder. Det betyder, at
området ikke inddrages til byzone og at det friholdes for bebyggelse og anlæg til bymæssige fritidsformål,
men at areal- og bygningskrævende friluftsanlæg kan placeres eller udvides under hensyntagen til stedets
landskabs-, natur- og kulturværdier. Støjende friluftsanlæg bør i videst muligt omfang undgås, men i givet
fald placeres således, at de ikke påvirker internationale naturbeskyttelsesområder.
De regionale friluftsområder fungerer som dagligt fritidslandskab for de nærmeste byområder og som
udflugtslandskab for hele storbyens befolkning. De regionale friluftsområder skal friholdes for byfunktioner
og kan indeholde en bred vifte af friluftsmuligheder, herunder overnatningsmuligheder, feriecenter og andre fritidsaktiviteter.

Strukturplanen for Hedeland Naturpark
Bestyrelsen for I/S Hedeland besluttede i februar 1979 at lade landskabsarkitektfirmaerne Edith og Ole
Nørgård og Jørgen Vesterholt udarbejde en strukturplan for udviklingen af Hedeland Naturpark på basis af
de to tegnestuers idéskitser fra 1977. Strukturplanen sigtede imod en fastlæggelse af de elementer, som
5
skulle være grundlaget for planlægningen af Hedeland Naturpark i hele udviklingsperioden.
I/S Hedelands planlægningsområde
udgør ca. 1.500 hektar. Grænserne er
bestemt af matrikelskel og fastlagt
6
uden landskabelige hensyn.
Strukturplanen er inddelt i zoner efter
intensiteten af aktiviteter. Ca. 500 ha.
er blevet udlagt som skov og lunde og
1.000 ha. som slette, bakkelandskab
og søer. En ydre skovzone indrammer
det centrale område, hvor mange
forskellige former for frilufts- og
idrætsaktiviteter kan finde sted.
Støjende anlæg er blevet lokaliseret i
en sydlig zone, dog med undtagelse
af en knallertbane i områdets nordlige
del. Planens hovedidéer er i
7
hovedtræk blevet fulgt.

Figur 3: Strukturplanen
for Hedeland, 1979

5
6
7

Hedeland Strukturplan, I/S Hedeland, 1979
Hedeland Strukturplan, I/S Hedeland, 1979
I/S Hedeland – 25 år’, I/S Hedeland, 2003
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Figur 4: Hedeland Naturparks placering i Fingerplanen
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Kommuneplan
De tre kommuner udpeger hovedsageligt Hedeland Naturpark til ’rekreation og fritidsområde’. Enkelte
områder mod vest i Roskilde Kommune betegnes som ’landområde’, hvilket også dækker over nuværende
eller kommende råstofområder. Et enkelt område i Greve Kommune er planlagt som ’teknisk anlæg’, hvilket dækker over en tidligere losseplads, der nu indgår i naturparken.
Betegnelsen ’rekreation og fritidsområde’ betyder, at området anvendes til fritidsformål, naturområde og
landbrug. Området skal friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for de fastlagte aktiviteter med dertil hørende klubfaciliteter, administration, restaurant og lignende samt for områdets drift og
vedligeholdelse. Kommuneplanrammerne følger og understøtter strukturplanens hensigt.

Lokalplaner
De tre kommuner har udarbejdet lokalplaner for omkring halvdelen af Hedeland Naturparks område. De
enkelte lokalplaner afspejler direkte kommuneplanrammernes indhold, og følger dermed strukturplanens
hensigt for de enkelte delområder.

Figur 5: Kommuneplanrammer i Hedeland Naturpark.
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2.3.

Andre rammebetingelser

Støj

Området har visse begrænsninger pga. støj - f.eks. vil
rekreative områder med overnatning være underlagt
støjgrænser.

Grundvand

Særlige drikkevandsinteresser: grundvandstruende aktiviteter
må ikke placeres i området. De nuværende aktiviteter udgør
ikke nogen forureningsrisiko for grundvandet.

Beskyttet
natur

Hedeland har stor biodiversitet – men kun ca. 10% er beskyttet.
Der findes ikke et fuldt overblik over flora og fauna i Hedeland.

Fortidsminder

6 gravhøje fra bronzealderen i området med beskyttelseslinje
på 100 meter omkring. Kirken i Reerslev skal være synlig i
s.13
landskabet. Enkelte sten- og jorddiger er beskyttede.

Figur 6: Oversigt over andre rammebetingelser

Støjkonsekvensområde ved Roskilde Lufthavn
I Regionplan 2005 beskrives støjkonsekvensområdet ved Roskilde Lufthavn. Der er i landzone
nedenstående begrænsninger på arealanvendelsen, med mindre det kan sandsynliggøres, at der ikke er
væsentlige miljømæssige problemer forbundet hermed:
/

Hvis støjbelastningen overstiger 50 dB, kan der ikke gives tilladelse til udlæg af rekreative områder
med overnatning. Ved opførelse af ny boligbebyggelse bør det sikres, at det indendørs støjniveau fra
lufthavnen ikke overstiger følgende grænseværdier i soverum: LAeq 24h3 = 30 dB og LAmax4 = 45
dB.

/

Hvis støjbelastningen overstiger 55 dB, kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse. Undtaget er boliger med tilknytning til landbrugs- og skovdrift. Endvidere kan der ikke gives tilladelse til etablering af rekreative områder. Støjfølsomme institutioner må vurderes i hvert enkelt
tilfælde. Industrivirksomheder samt offentlige og private institutioner, der ikke er specielt støjfølsomme, kan normalt opføres.

/

Hvis støjbelastningen overstiger 60 dB, kan der ikke gives tilladelse til opførelse af (spredt) bebyggelse i det åbne land.

/

Inden for området med særlige restriktioner omkring Roskilde Lufthavn kan der som hovedregel ikke
gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse. Undtaget er boliger med tilknytning til landbrugsog skovbrugsdrift. Støjfølsomme institutioner må vurderes i hvert enkelt tilfælde. Industrivirksomheder
samt offentlige og private institutioner, der ikke er specielt støjfølsomme, kan normalt opføres.
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Beskyttet natur
I sammenligning med den omfattende biodiversitet har Hedeland Naturpark en forholdsvis lille del af
beskyttet natur. Dette skyldes dels, at naturen i området er forholdsvis ny og at graveområdet har været
aktivt, og dermed har der ikke været den kontinuitet i området igennem længere tid, som beskyttede
naturtyper kræver. Dels kan det ikke afvises, at den samlede mængde af natur, der kvalificerer til at blive
beskyttet, kunne være højere, hvis kortlægningen af både flora og fauna blev udbygget.
De tre kommuner og tidligere de to amter har lavet enkeltstående botaniske undersøgelser og specialundersøgelser, f.eks. paddeundersøgelser. Det er dog kendetegnede, at kortlægningen kun er foregået i det
pågældende amt eller kommune, og at der derfor ikke findes en samlet kortlægning. Samtidig har undersøgelserne kun dækket enkeltdele af naturen, f.eks. botanik, padder eller søer, og der findes derfor
ikke et fuldt og dækkende overblik over flora og fauna i Hedeland Naturpark.
8

Den beskyttede natur i området er den såkaldte §3-natur . Naturbeskyttelseslovens §3 beskytter generelt
2
alle moser, overdrev, ferske enge, strandenge, strandsumpe og heder på mere end 2.500 m . Derudover
2
omfatter den alle søer og vandhuller over 100 m , samt alle udpegede vandløb. I Hedeland Naturpark er
der registreret moser, overdrev og søer. Beskyttelsen betyder, at områdernes tilstand ikke må ændres,
f.eks. terrænreguleres, gødes eller ændres i vandforhold. Et område kan udvikle sig og blive omfattet af §3
beskyttelsen. Der findes ikke en samlet opgørelse over arealet af §3-natur i Hedeland Naturpark, men det
vurderes, at omkring 10% af området er beskyttet natur.

Grundvand
Hedeland Naturpark og opland er udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser. Det vil blandt
andet sige, at særligt grundvandstruende aktiviteter som hovedregel ikke må placeres i området, og at
arealanvendelsen i den nuværende kommune- og lokalplanlægning ikke må ændres til en mere
9
grundvandstruende art.
I forbindelse med regionplanlægningen for 2001 blev der, som følge af ændringer i vandforsyningsloven
og den statslige udmelding til Regionplan 2001, udpeget nitratfølsomme områder. Størstedelen af
Hedeland Naturpark er således udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde. I nitratfølsomme
indvindingsområder kan der som udgangspunkt ikke placeres potentielt grundvandstruende aktiviteter, og
ved planlægning for – og udvidelse af - eksisterende anlæg skal der tages særligt hensyn til
10
grundvandsbeskyttelsen.
Særlige hensyn til grundvandet vil kun blive aktuelle, hvis der i fremtidig udvikling skiftes anvendelse af
arealer, hvor grundvandet vil være sårbart. Som Hedeland Naturpark er udviklet indtil nu, skal
råstofgravene efterbehandles til rekreative formål, naturformål, ekstensiv landbrugsdrift eller skov, der ikke
udgør nogen forureningsrisiko for grundvandet, jf. strukturplanen.

Fortidsminder
Hedeland-området har været beboet i mere end 3.000 år, hvilket områdets seks gravhøje i dag vidner om.
Gravhøjene er typisk vigtige levesteder for et stort antal vilde dyr og planter. Naturbeskyttelseslovens §18

8

Udover den beskyttede natur findes både fredede blomster (orkidéer) og frøer, samt internationalt beskyttede bilag IVarter (udvalgte frøer/padder).
9
Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder i Solhøjområdet, Københavns og Roskilde Amt
10
Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder i Solhøjområdet, Københavns og Roskilde Amt
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fastlægger en beskyttelseslinje på 100 meter omkring disse fredede fortidsminder. Bestemmelsen skal
beskytte fortidsmindernes landskabelige fremtræden, indsynet til og udsynet fra fortidsminderne, samt
beskyttelse af arkæologiske anlæg under jordoverfladen, som meget ofte ligger i nærheden af fortidsminderne. Kommunen har mulighed for at dispensere fra beskyttelseslinjen.
Kirkebyggelinjen skal forhindre, at der opføres bebyggelse, som virker skæmmende på kirkerne eller hindrer, at kirkerne er synlige i landskabet. Derfor er det inden for 300 meter fra en kirke forbudt at opføre
bebyggelse, som er over 8,5 meter højt. Hedeland Naturpark berøres af kirkebyggelinjen fra Reerslev
Kirke.
Sten- og jorddiger er et andet beskyttet fortidsminde. Diger indgår sammen med andre biotoper som
grøfter, gravhøje, vandløb, søer, moser, enge, småskove og levende hegn i et mønster af naturområder i
landbrugslandet. Ifølge museumslovens § 29a må der ikke foretages ændring i tilstanden af sten- og
jorddiger og lignende. Ændringer er ethvert indgreb i selve diget. Der er få beskyttede diger i Hedeland.

16
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2.4.

Naturen i Hedeland Naturpark

Naturen i Hedeland Naturpark
Regionalt blev Hedeland Naturpark udviklet med henblik på at etablere den grønne struktur, som de
nordsjællandske fingerbyer var begunstiget med fra gammel tid. Hedeland Naturpark har dermed ikke
alene lokal betydning, men også regional, da det ligger strategisk som en slags ‘grøn trædesten’ i en egn
11
på skillelinjen mellem Nord- og Sydsjælland, der ellers er forholdsvis fattig på grønne områder. Se figur 7
på efterfølgende side.
Lokalt byder de tidligere grusgrave på nogle ganske specielle naturforhold. Hvad enten de er tørre eller
har en sø i bunden, er de forholdsvis næringsfattige, fordi den fede muld (overjord) er fjernet, hvilket er et
sjældent fænomen i det kvælstofmættede landbrugsland på Midtsjælland. Desuden er de, sammen med
kystskrænterne, de eneste steder, hvor man faktisk kan se undergrundens jordlag, og hvor planter,
svampe og dyr specielt tilpasset ekstremt drænet, næringsfattig mineraljord kan trives. Der er mange fuglearter, både standfugle og trækfugle, som bruger Hedeland Naturpark som fouragerings- og yngleområde.
Søer og kanaler i Hedeland Naturpark er rene og kalkholdige og har et rigt dyre- og fugleliv, både i fritstående grusskrænter og i bevoksninger med bærbærende planter. Hedeland Naturparks søer og kanaler
rummer en stor bestand af vandinsekter, padder og fiskearter, og på søbredderne ses terner, strandskader
12
og en lang række vade- og andefugle.
Der findes i Hedeland Naturpark spændende botaniske lokaliteter med mange forskellige orkidéarter.
Tidligere blev der tilkørt store mængder jord fra byggerier og lignende, og der er med denne jord tilført
13
vilde og dyrkede blomsterfrø; herunder en voldsomt truende bestand af kæmpebjørneklo.
Et af målene for Hedeland Naturpark har været at opnå varierede landskabs- og vegetationstyper med stor
artsrigdom. Uden indgriben er der på efterladte arealer optalt op til 25 arter pr. kvadratmeter. Københavns
Amt udførte i 1994 en floraregistrering i sin del af Hedeland Naturpark, som viste en artsrigdom på samlet
14
288 arter. Ved en gennemgang af hele arealet ville det sandsynligvis blive et højere tal. Det vurderes, at
området i dag er præget af høj biodiversitet med mere end 350 plantearter – blandt andet seks forskellige
orkidéarter, som findes på områdets lave og fugtige områder. Den store artsrigdom af vild flora betyder, at
også mange truede sommerfuglearter har fundet et tiltrængt åndehul i Hedeland Naturpark.

Naturpleje
På trods af det næringsfattige udgangspunkt må det i dag konstateres, at der er tilbagegang i antallet af
arter. Det ser ud til, at det største problem er luftbårne næringsstoffer, som fremmer højurtevegetationen
og fortrænger de mindre næringskrævende arter. I Hedeland Naturpark ses overgroning som et problem
for artsrigdommen, og i stigende tempo breder havtorn sig og fortrænger urtevegetationen. Den største
trussel ses dog fra den meget aggressive bjergrørhvene, som hastigt breder sig og fortrænger alle andre
15
arter på sin vej.

11
12
13
14
15

Fremtidens natur i den nye Roskilde Kommune, Danmarks Naturfredningsforening
Fremtidens natur i den nye Roskilde Kommune, Danmarks Naturfredningsforening
Fremtidens natur i den nye Roskilde Kommune, Danmarks Naturfredningsforening
Mere natur i råstofgrave, KTC og EnviNa
Mere natur i råstofgrave, KTC og EnviNa
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Figur 7: Skov- og naturområder på det østlige Sjælland. Der findes desuden tre nyplantede skove øst for
Hedeland Naturpark, nemlig Fløngskoven, Snubbekorsskoven og Solhøj Fælled Skoven. Kort fra ’Analyse
af hovedstadsområdets grønne rekreative områder/ landskaber, deres støjpåvirkning og tilgængelighed.’,
Miljøministeriet.
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Som følge af områdets ekstensive pleje er det vigtigt for helhedsoplevelsen, at stiernes nære omgivelser
er vejplejede, dvs. at rabatten imellem gang- og ridesti samt ca. to meter rabat langs stierne vedligeholdes
ved slåning et par gange årligt. Alle mellemarealer og skovarealer, som ikke udlejes til klubber og
foreninger, vedligeholdes som ”naturarealer”, dvs. at havtorn og pil holdes i ave. Træer og buske, som
vælter eller kan være en risiko for publikum, bliver fjernet, men der foretages ikke oprydning som i en by16
park.
Det ses med al tydelighed i Hedeland Naturpark, at det er nødvendigt at pleje for at bevare. I naturens
dynamiske processer forsøger de stærke at fortrænge de svage. Lader man stå til, mister man i løbet af få
år det, som ønskes fremmet og bevaret. Hedeland Naturpark viser, at der i tidligere råstofgrave er de allerbedste betingelser for at opnå stor biodiversitet med store og rige plantesamfund. Udgangspunktet med
17
den magre og næringsfattige jordbund er til stede. Resten er et spørgsmål om forvaltning.
Der bør fremadrettet laves en samlet gennemgang af de forskellige typer af naturområder og en vurdering
af hvilken pleje, der bør ske på arealerne. Det gælder både den beskyttede natur og al anden natur, samt
den pleje der styrker dem begge - f.eks. når et træ fældes af publikumshensyn, og stammen lægges til
naturligt henfald af hensyn til svampe og insekter.

Figur 8: Hedeland Naturpark rummer et væld af planter, svampe og dyr tilpasset ekstremt drænet,
næringsfattig mineraljord. Søer og kanaler i Hedeland er rene og kalkholdige og har et særligt dyreliv og et
rigt fugleliv.

16
17

Mere natur i råstofgrave, KTC og EnviNa
Mere natur i råstofgrave, KTC og EnviNa
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2.5.

Landskab og forbindelser

Hedeland Naturparks landskabsarkitektur
Tilgangen har ikke været at skabe efterligninger af kendt natur, f.eks. de gamle romantiske landskaber,
lige som det ikke har været formålet at genskabe stedets tidligere sandede og lerede, flade landbrugsland
– heraf navnet Hedeland. Det oprindelige landskab på stedet er forsvundet med råstofindvindingen. Tilgangen har været at udforme de efterladte graveområder ud fra æstetiske og funktionelle formål. Resultatet er menneskeskabte landskabsformer, og det er meningen, at dette skal kunne ses. Landskabet i
18
Hedeland Naturpark afspejler årtiers forskellige formsprog og idéer i efterbehandlingen.
Den store slette er et kraftfuldt landskabstræk i sig selv. Det har kun været muligt at skabe denne slette
gennem en langsigtet planlægning og koordinering af forskellige gravningers efterbehandling, hvilket der
netop har været mulighed for i Hedeland Naturpark. Sletten fremstår i samspil med de store og markante –
19
næsten monumentale – anlæg, skibakke og amfiteater, som områdets store landskabsoplevelse.
Der er i udformningen af nye landskaber og anlæg genanvendt stedets og naturens materialer – jord, grus,
græstørv og træ. Dette er også gjort med en bevidsthed om tidsperspektivet, som udviklingen af Hedeland
Naturpark skal ses i; den konsekvente anvendelse af naturlige materialer giver en sikkerhed for, at
20
landskabets brug og nedbrydning over tid vil opfattes som en integreret del af landskabet.

Figur 9: Højdekort over Hedeland Naturpark.

18
19
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‘I/S Hedeland – 25 år’, I/S Hedeland, 2003
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Udviklingen af landskabsarkitekturen
Planlægningen af Hedeland Naturpark blev strukturelt løst ved at gennemføre en planlægning på tre
niveauer: En overordnet strukturplan, en række områdeplaner med angivelse af målsætninger og
muligheder og endelig en række projektplaner med konkrete beskrivelser med henblik på indhentning af
21
tilbud og efterfølgende realisering.
De økonomiske ressourcer til arbejdet i Hedeland Naturpark har generelt været små. Det har kun været
muligt med entreprenørernes velvilje, at selskabet har kunne indgå fordelagtige aftaler omkring materialeleverancer, maskinpriser, tidsforbrug m.m. Erfaringerne har vist, at graveentreprenørerne i Hedeland
Naturpark har været motiverede for gode efterbehandlingsresultater. Jordreguleringen gennemførtes ofte i
et samarbejde mellem selskabet og entreprenørerne. Dette samspil har været af afgørende betydning for
22
de gode resultater inden for de snævre økonomiske rammer.

Anlæg
I Hedeland Naturpark findes en række markante anlæg:
•

Hedeland Amfiteater er en af de største friluftsscener i Øresundsregionen med plads til 4.000
tilskuere. Amfiteatret er en af Hedelands største attraktioner og bliver bl.a. brugt til opera, teater
og koncerter. Teatret er opbygget efter det klassiske græske teater – men i jordmaterialer.

•

Skibakken ligger centralt i Hedeland Naturpark, og den er med sine 50 meters højde og 80 meter
over havets overflade både et fint udsigtspunkt og et pejlemærke for hele området. Det er Danmarks eneste skibakke med skilift.

•

Hedeland Naturparks vinterrasser blev anlagt i 1987. Der er omkring 3.000 vinstokke, og det er
Danmarks største vinmark.

•

Islandshestecentret Hedeland: Består af en 250 meter ovalbane, en pasbane med startbokse, en
20×40 meter dressurbane og et boksanlæg med 80 bokse, der kaldes Ringborgen, og som er udformet som en kopi af Trelleborg.

•

Powertrack-banen: En 1,3 km lang motions- og fitnessbane med ca. 15 stationer med forskellige
øvelser.

•

Ud over disse anlæg findes bl.a. en golfbane, fiskesøer, motocrossbane og veteranjernbane, m.fl.

Der har i udviklingen af Hedeland Naturpark været en forkærlighed for de eksperimenterende og grænseoverskridende aktiviteter, som er blevet attraktioner i sig selv og beriger de besøgendes oplevelser i om23
rådet. Nøgleordene bag planlægningen af Hedeland Naturparks aktiviteter har været: leg, kunst, kvalitet,
24
oplevelser og indlevelse.

21
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Figur 10: Udvalgte anlæg i Hedeland Naturpark: Amfiteater, skibakke, vinterrasser, hestecenter.

Bygninger og inventar
Det er tilstræbt at skabe en særlig identitet i området gennem ensartet design og farveholdninger på skilte,
bomme og bygninger. Hedeland Naturparks ‘inventar’ er bygget med reference til den historiske, nordiske
arkitektur med brug af stedets egne materialer.
Dette kommer tydeligt til udtryk i de sorte træhuse, pileflethegn, græstørv, navnesten i granit og svenskrøde indgangsporte, der fortæller, at man nu er i Hedeland Naturpark. Den svenskrøde grundfarve er en
inspiration fra Dyrehaven, men også fra Hedeboegnen, hvor mange porte traditionelt har været
25
rødmalede.
For at hindre uvedkommende bilkørsel i området er der et antal strategiske steder placeret aflåste, hvidmalede svingbomme, som kun kan passeres i bil, hvis man er i besiddelse af nøglen til hængelåsen. Den
hvide farve signalerer her renhed, og at man bevæger sig i beskyttet natur.

Figur 11: Til venstre de svenskrøde indgangsporte og til højre de hvidmalede bomme i naturparken.

25
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Ankomst og tilgængelighed
Den besøgende kan ankomme til Hedeland Naturpark med tog og bus, bil eller på cykel:
TOG
Den nærmeste station er Hedehusene Station, der ligger i bymidten. Fra stationen er der 600 meter – eller
ca. 10 minutters gang - til Hedeland Naturparks nordligste hjørne, enten af hovedvej eller gennem beboelseskvarterer. Afstande til andre stationer:
/
/
/

Roskilde St.: 3,1 km. til Hedeland Naturpark
Trekroner St.: 3,5 km. til Hedeland Naturpark
Greve St.: 8,3 km. til Hedeland Naturpark

BUS
Der er to busruter, der forbinder til Hedeland Naturpark. Bus 600S krydser området mellem Roskilde og
Greve, og bus 116 kører langs områdets østside mellem Hedehusene og Reerslev i Høje-Taastrup Kommune.
BIL
Ved ankomst i bil kan man ankomme fra flere sider. I det regionale billede betyder nærheden til motorvejen meget. Fra motorvejen kan man ankomme ved Hedehusene eller ved Vindinge. Fra Greve-siden
mod øst møder man Hedeland Naturpark ved rundkørslen ved Tune Landevej / Brandhøjgårdsvej.
Hedeland Naturpark har en række afmærkede parkeringspladser, der ligger inde i området ved specifikke
aktiviteter.
CYKEL
Det er kun byerne Hedehusene, Tune, Vindinge og Reerslev, der grænser op til Hedeland Naturpark, som
har adgang til området på under 15 minutter på cykel. Naturstien forbinder Greve Kommune med
Hedeland Naturpark, men området har ikke nationale cykelruter. Den planlagte Hedebosti vil forbinde
Hedeland Naturpark med Greve og Roskilde.

1 km.

3 km.
Hedeland

Stationer

Km. afstande

Jernbaner

Motorveje

Primær ankomst i bil

Figur 12: Ankomst og tilgængelighed
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Stiforbindelser
I Hedeland Naturpark er der i efterbehandlingen lagt vægt på at etablere et omfattende stisystem, der
griber ankomstpunkterne og leder gennem landskabet til aktiviteter. For at gøre området tilgængeligt er
der i takt med opkøb og efterbehandling af arealer blevet anlagt 2,5 meter brede grusstier i hele Hedeland
Naturpark. Stierne strækker sig over hele naturparken og går direkte til og fra busstoppestederne på området, så de store landeveje kan undgås. Langs disse grusveje er der i store dele af området anlagt
ridestier i en bredde på 2,2 meter, der er belagt med sort slagger. Der er p.t. anlagt ca. 56 km cykel- og
gangsti og ca. 45 km ridesti internt i Hedeland Naturpark.
Hedebostien er et regionalt fællesprojekt mellem Roskilde, Greve og Solrød kommuner, som skal skabe
en sammenhængende rekreativ forbindelse mellem Roskilde Fjord og Køge Bugt, og dermed forbinde
kommunerne tværs over Hedeland Naturpark. Hedebostien skal kunne anvendes til både gang, løb og
cyklen fra fjord til bugt, og den vil fungere som direkte adgang til de mange nye aktivitets- og bevægelsesmuligheder i Hedeland Naturpark. Nogle dele af stiforløbet eksisterer i dag, mens andre strækninger
26
kræver nye anlæg eller forbedringer. Udviklingen og gennemførelse af projektet vil forløbe frem til 2016.
Herudover går pilgrimsruten Fjernvandrevej E6 igennem Hedeland, går fra Alexandroupolis i Grækenland
til Kilpisjärvi i Finland. Den danske del går fra Kruså til Kastrup. I Danmark bruges en række kendte stier,
bl.a. Gendarmstien, Øhavsstien og Sjællandsleden, og den krydser Hedeland Naturpark øst-vest.
Den nationale cykelrute nr. 4 ‘Søndervig – København’ går igennem Hedeland, men den er ikke skiltet,
hvilket burde gøres. Ruten kan ses på cyklistforbundets hjemmeside, hvor kort også kan købes.
Siden amterne blev nedlagt er planlægningsarbejdet og opsætning faldet til jorden. Planlægningsarbejdet
og skiltning de nationale cykelruter burde både Vejdirektoratet og kommunerne tage sig af fremadrettet.

Figur 13: Der er p.t. anlagt ca. 56 km cykel- og gangsti og ca. 45 km ridesti internt i Hedeland Naturpark.

26
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2.6.

Bærende kvaliteter

Kulturhistoriske kvaliteter
I Hedeland Naturpark er der spor, lag og anlæg der stammer fra oldtiden til i dag. Landskabet er blevet
formet af isens og smeltevandets mægtige kræfter, og der finds talrige spor efter menneskelig aktivitetet
fra vikingetiden og til nu. Hedeland Naturpark er et af de få steder i regionen, hvor man kan opleve undergrundens geologiske lag samme sted som man kan opleve historien om landets industrielle udvikling og
industrikulturarvens spor i et nyt fritidslandskab. De bærende kulturhistoriske kvaliteter i Hedeland
Naturpark er:
/

Oldtid: Historien om Hedelands geologi tager afsæt i et område skabt af isens vandring under den
sidste istid, der sluttede for ca. 10.000 år siden. Isen medbragte silt, ler, sand, grus og sten fra de
områder, den passerede hen over. Dette materiale lå tilbage, da isen havde forladt området. Da isen
smeltede, produceredes enorme mængder vand, som strømmede af jordoverfladen. De store sten
blev aflejret først, mens de små partikler, såsom sand og ler, blev aflejret til sidst.
Smeltevandsaflejringer er derfor lagdelte i sand, grus og stenlag. Jordlagene i Hedeland Naturpark
består af dette smeltevandsmateriale, der bruges som råstoffer.

/

Fortidsminder: Områdets terræn har været attraktivt og jorden meget frugtbar, og første stenalderbønder lagde for mere end 4.000 år siden grunden til en stor rigdom i området. Bøndernes rigdom
kom til udtryk i de gravhøje, der vidner om de ældste spor efter mennesker i Hedeland Naturpark.

/

20. århundredes industrihistorie: Landskabet har mange markører på industriel udvinding af råstoffer. De markante terrænforskelle danner bakker, skrænter, søer og sletter, der giver gode betingelser
for flora og fauna. Landskabet er under pleje, så det bevarer karakteren af at være et kunstigt
landskab. Veteranjernbanen i området er en indirekte markør for stedets industrihistorie, selvom den
ikke er et originalt industriminde, da den viderefører brugen af smalsporerede tipvogne, der i stort
27
omfang prægede landskabet og grusgravene i Hedehusene tidligere.

/

Efterbehandling – nyere tid: Hedeland Naturpark er et godt eksempel på en tilgang, der tager
udgangspunkt i at indarbejde industrikulturarvens spor som elementer i et nyt parklandskab, der
bearbejder grusgravene til rekreativt, grønt område. Området er stadig under udvikling, og
efterbehandlingen af grusgraven understreger det kulturhistoriske formsprog i et stiliseret landskab.

27

Arkitektonisk kortlægning af Hedehusenes industrikulturarv
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Figur 14, tv: Oldtid – 10.000 år: Man kan se istidens lag.
Figur 15, th: Fortidsminder – 4.000 år: Man kan se spor fra sten- og bronzealderens beboelse.

Figur 16, tv: Industrihistorie, 20. årh: Landskabet er dannet af 100 års industriel udvinding af råstoffer.
Figur 17, th: Efterbehandling – 40 år:	
  Det kulturhistoriske formsprog i et stiliseret landskab.
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Landskabsmæssige kvaliteter
Hedeland Naturpark var tidligere flad mark, men ligger nu udgravet med skrænter, dale, søer og vandhuller. Store grusgrave er omdannet til et natur- og fritidsområde med kuperet terræn, skovpartier, bakker,
sletter, søer og kanaler, der danner baggrund for en mangfoldig flora og fauna. I efterbehandlingen af
grusgravene i Hedeland Naturpark er der enkelte steder lagt vægt på at udforme terrænet med jordformer,
så man tydeligt kan se, at landskabet er kunstigt skabt. De bærende landskabelige kvaliteter i Hedeland
Naturpark er:
/ Når grusgraven lukker, efterlades et meget karakteristisk landskab med store niveauforskelle, stejle
skrænter, ingen vegetation og med interne fordelingsveje. Et dramatisk industrilandskab. Landskabet
i Hedeland Naturpark bærer tydelige præg af den industrielle udvinding af råstoffer. Efterbehandlingen af Hedeland er karakteristisk ved, at den understreger det menneskeskabte formsprog med
landskabstræk som søer, kanaler, sletter, skove og bakker i et stiliseret landskab. Der blev dermed
skabt nye rammer for aktiviteter og nye fremtidige anvendelsesmuligheder i takt med efterbehan28
dlingen.
/ Landskabets udformning er varieret og dramatisk og udgør et kuperet terræn med søer, sletter og
skovområder. Selve måden efterbehandlingen er udført på spænder fra det minimale til det fuldstændigt gennemarbejde. Nogle steder er der kun foretaget den nødvendige oprydning, for at naturen
kunne ordne resten, mens der på størstedelen af arealerne er gennemført omfattende terrænreguleringer og beplantninger og anlagt stier, der forbinder de forskellige områdetyper og aktiviteter.
/ Udformningen af området er præget af en overordnet planlægning, der i tide har taget højde for de
landskabelige problemstillinger, som råstofindvinding uundgåeligt skaber, og vendt dem til
spændende muligheder, set i et efterbehandlingsperspektiv. Efterbehandlingen af de mange etaper
inden for det store graveområde er udført med stor dygtighed og kreativitet. Hedeland Naturpark
modtog i 2000 Natur og Råstofprisen for efterbehandlingen af området
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Brochure om Hedeland Naturpark, I/S Hedeland
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Figur 18, tv: Et dramatisk industrilandskab: Grusgravene er et meget karakteristisk landskab med store
niveauforskelle, stejle skrænter, ingen vegetation og med interne fordelingsveje.
Figur 19, th: Et stiliseret landskab: Tilgangen har været at udforme de efterladte graveområder ud fra
æstetiske og funktionelle formål.

Figur 20, tv: Fra det minimale: Den nødvendige oprydning for, at naturen kan ordne resten.
Figur 21, th: …til det gennemarbejdede: Omfattende terrænreguleringer, beplantninger og anlagte stier,
der forbinder de forskellige områdetyper og aktiviteter.
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Naturmæssige kvaliteter
Terrænet i Hedeland Naturpark danner i dag forskellige landskabsbilleder med søer, kanaler, sletter,
skove og bakker. I starten var der dog kun ganske få vilde planter på området, ligesom også dyrelivet var
begrænset. I dag er området præget af høj biodiversitet, og et af målene for området har netop været at
opnå varierede landskabs- og vegetationstyper med stor artsrigdom. De bærende naturmæssige kvaliteter
i Hedeland Naturpark er:
/ Hedeland Naturpark har et rigt plante- og dyreliv, hvilket gør området til et ideelt sted for fugle at finde
føde. De mange søer og kanaler i parken rummer store bestanddele af vandinsekter, padder og fiskearter, og på søbredderne ses ofte terner, strandskader og en lang række vade- og andefugle. I
Hedeland Naturpark findes også mange stand- og trækfugle, der bruger området til at yngle, ligesom
29
flere truede sommerfuglearter har fundet et tiltrængt åndehul i parken.
/ Inden råstofudnyttelsen var området et artsfattigt, skovløst og intensivt drevet landbrugsområde. I
dag er området grobund for både almindelige og sjældne kalkjordsplanter. Et af målene for det nye
fritidsområde var at opnå et varieret landskab med mange forskellige naturtyper fra søer og lysåbne
kær til mere lukkede krat og skovpartier, til forskel fra det lidt monotone landskabsbillede mellem Køge Bugt og Roskilde Fjord. Dette er i dag opnået. I dag er området præget af høj biodiversitet med
mere end 350 plantearter – herunder de nævnte seks forskellige orkidéarter.

Figur 22, tv: Et landskab med meget vegetation - til forskel fra det lidt monotone landskabsbillede mellem
Køge Bugt og Roskilde Fjord.
Figur 23, th: Høj biodiversitet: Mere end 350 plantearter - blandt andet seks forskellige og sjældne orkidéarter.
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3. Markedsvurdering af Hedeland Naturpark
Markedsvurderingen ser nærmere på nuværende og potentielle brugeres syn på,
behov for og brug af Hedeland Naturpark og naturoplevelser generelt, og kortlægger den kontekst af lokale og regionale naturprægede områder, som en fremtidig
udvikling af Hedeland Naturpark skal forholde sig til.
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3.1.

Hedeland Naturpark i en lokal brugerkontekst

Foranalysen bekræfter den indledende formodning om, at kendskabet til Hedeland Naturpark selv blandt
lokale borgere i de tre kommuner er lavt. Der kan peges på flere grunde til dette, blandt andet opleves det
som besværligt at komme derud og rundt i området, kommunikationen af Hedeland Naturparks kvaliteter
og oplevelsesmuligheder er sparsom og sker via få platforme og kanaler og der er for få aktiviteter og
events, særligt uden for de etablerede foreninger, som kan trække ny brugere til. På den positive side vil
foreningerne i Hedeland Naturpark gerne samarbejde mere omkring fælles kommunikation, aktiviteter og
events, men de mangler en ramme for og en formel organisering af samarbejdet.

Kendskabet til og brugen af Hedeland Naturpark er lav
I en omdømmeanalyse af Greve Kommune fra 2013 fremgår det, at borgerne i Region Hovedstaden og
Region Sjælland kun i lav grad forbinder Greve Kommune med Hedeland Naturpark, nemlig kun 4% af de
adspurgte.

Figur 24: Uhjulpet kendskab til Greve Kommune.

Af omdømmeanalysen fremgår det også, at Greve Kommune vurderes forholdsvis lavt på parameteret
’Naturværdier’, hvor 31% af de adspurgte vurderer kommunen negativt eller mindre positivt på dette parameter. Man kan argumentere for, at hvis Hedeland Naturpark fyldte mere i de adspurgtes kendskab til
Greve Kommune, så ville vurderingen af Greves naturværdier formentlig være højere.
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Figur 25: Greve Kommune vurderet på parametre.

I Høje Taastrup Kommune har både pendlere og tilflyttere også et forholdsvis lavt kendskab til Hedeland
Naturpark – især blandt pendlerne, som i højere grad forbinder kommunen med City 2, IKEA, transport og
station.

Figur 26: Positive tilkendegivelser om Høje-Taastrup Kommune fra spørgeskemaundersøgelsen med
pendlere og tilflyttere. Resultaterne er illustreret i en såkaldt ordsky, hvor skriftstørrelsen for det enkelte
ord forstørres, hver gang ordet optræder i en besvarelse.
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Roskilde Kommune gennemførte i november 2015 en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse af borgernes brug af større naturområder i Roskilde Kommune. 66% eller 311 af de godt 500 borgere, som havde besvaret spørgeskemaundersøgelsen, havde besøgt Naturpark Hedeland inden for det sidste år. Det
konkrete tal skal ikke tillægges for stor betydning, da internetbaserede spørgeskemaer ikke kan sikre, at
besvarelserne kommer fra et repræsentativt udsnit af befolkningen. Det høje tal kan derfor skyldes, at
allerede eksisterende brugere af Hedeland har været mere motiverede for at besvare spørgeskemaet.
Men uanset den repræsentative skævhed er det alligevel interessant at se på, hvordan godt 300 borgere i
Roskilde Kommune bruger Hedeland Naturpark og deres vurdering af, hvad der kunne få dem til at bruge
Hedeland Naturpark mere.

Figur 27: Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Roskilde Kommune ved spørgsmålet ‘Hvad er de
vigtigste årsager til at du har besøgt Hedeland Naturpark (sæt op til tre krydser)?’
De borgere, som havde besøgt Hedeland, blev spurgt om det tre vigtigste årsager til deres besøg. 47%
havde angivet ”Opleve naturen og landskabet” og 49 % havde angivet ”Motionere (gå, løbe, cykle mv.)”.
Se figur ovenfor. Brugerne vægter altså både den kontemplative oplevelse og den mere fysisk aktive
oplevelse – to ikke uforenelige oplevelser i Hedeland Naturpark.
Borgerne i Roskilde Kommune blev også spurgt om, hvilke tiltag der ville få dem til at bruge Hedeland
mere. De mest populære tiltag for at øge borgernes brug var ”Bedre mountainbikeruter” (40%), Mere attraktiv cykel- og gå-rute fra Roskilde til Hedeland (36%) samt ”Besøgscenter med cafe” (21%). Der er altså
blandt Roskildes brugere af Hedeland ønsker om at forbedre en populær aktivitetsmulighed, at forbedre
adgangen for bløde trafikanter samt at have mulighed for at købe sig til let forplejning undervejs i besøget.

33

Hedeland Naturpark / Markedsvurdering af Hedeland Naturpark

Foreningerne i Hedeland Naturpark ønsker sig mere samarbejde på tværs
I en række interviews med et repræsentativt udsnit af foreningerne i Hedeland Naturpark blev det klart, at
foreningerne i høj grad er motiverede for at samarbejde mere på tværs for at skabe mere liv og flere aktiviteter i både den enkelte forening og Hedeland Naturpark som helhed. Flere havde konkrete forslag til
samarbejdsformer og aktiviteter, men der mangler en overordnet koordinering og organisering af kræfterne
– noget, foreningerne også selv efterspørger. Foreningernes interesse, engagement og innovationskraft
bør i høj grad udnyttes gennem inddragelse i den videre visions- og strategiproces.

Citater fra foreningerne
Der er ikke noget decideret samarbejde herude. Jeg vil egentlig gerne, men jeg har ikke været udfarende, fordi jeg næsten er alene med det hele.” (Spejderklubben)
”Vi er ikke så vilde med de mange mountainbikere herude, for de fylder meget og forskrækker
hestene, når de kommer drønende henover en ridesti” (Islandshestecentret)
”Der kunne f.eks. godt være et årligt møde for alle foreningerne, hvor vi kunne koordinere vores arrangementer og fastlægge, hvem der kan reklamere for hinanden. Og vi kunne koordinere vores køreplan efter det.” (Veteranjernbaneklubben)
“Jeg kunne godt tænke mig, at der var mere sammenhold herude, og det ville være oplagt, at man
havde mere gavn af hinandens faciliteter. Lige nu har vi ikke så meget med hinanden at gøre.” (Skiklubben)
”Skibakken kunne snildt laves til en større attraktion hele året rundt, og på den måde ville der også
komme flere besøgende og flere passagerer til veterantoget – det hele skal tænkes sammen.” (Skiklubben)

Institutionerne i området vælger Hedeland Naturpark fra på grund af dårlig offentlig transport
En gruppe kommunikationsstuderende på RUC har i 2013 gennemført et analyse af blandt andet de lokale
30
skolers, SFO’ers og børnehavers brug af Hedeland Naturpark .
Kendskabet til Hedeland Naturpark blandt de adspurgte institutioner var højt, idet alle institutioner på nær
én kendte til Hedeland. Alligevel bruger 30% af de adspurgte (seks ud af 20 institutioner) ikke Hedeland
Naturpark, og den primære forklaring på dette er dårlig offentlig transport. Det opleves som besværligt og
tidskrævende at komme derud og hjem igen, når et besøg skal passes ind i en institutions skemalagte
hverdag.
Hedeland Naturpark bliver altså ikke valgt fra, fordi kendskabet blandt institutionerne er lavt eller Hedeland
opleves som en ringere oplevelse. Tværtimod taler de 14 institutioner, der benytter sig af Hedeland
Naturpark, alle varmt om naturområdet og fremhæver den varierede og spændende natur, blandt andet
bålpladserne, søerne, legepladserne og bakkerne.
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RUC-opgaven har titlen ”Kommunikationsplan – med anvisninger til forbedring af Hedelands markedsføring og PR”
og kan findes på RUCs digitale projektbibliotek. Der er gennemført interviews med 20 institutioner fordelt på de tre
kommuner.
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Flere af institutionerne nævner desuden, at de før har deltaget i planlagte aktiviteter i Hedeland Naturpark,
og at de gerne ville deltage i flere aktiviteter derude, men at de ikke selv har ressourcerne til at planlægge
større arrangementer. Institutioner i de tre kommuner bør inviteres med omkring bordet i den kommende
visions- og strategiproces, for at få deres input til, hvordan Hedeland Naturpark kan blive et endnu mere
relevant tilbud for dem.

Citater fra lokale institutioner
“Alt i alt et rigtig dejligt sted, hvor vores børn kan få rørt sig eller lære noget om naturen. Det er rart, at
man har et fristed, hvor man kan gå over med sine børn” (SFO).
“En af grundene til, vi ikke bruger det, det er jo nok, at det ligger så langt væk. Jeg ved godt, hvor
dødbesværligt det er, bussen kører én gang i timen herude.” (Børnehave).
“Naturlegepladsen er for langt væk, der går nemlig ingen bus derud.” (Børnehave).

Borgere, foreninger og institutioner efterspørger mange af de samme ting i Hedeland Naturpark
Borgerpanelundersøgelser og interviews med foreninger og institutioner peger på en række fælles ønsker
og ideer til, hvordan Hedeland Naturpark kan blive mere relevant for nuværende og kommende brugere.
For aktørerne handler det primært om at forbedre infrastruktur og transportmuligheder, få skabt attraktive
aktiviteter og faciliteter og få kommunikeret Hedeland Naturparks kvaliteter langt tydeligere end i dag. De
hyppigst nævnte ønsker og idéer er:
/
/
/
/
/
/
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bedre parkeringsforhold ved og i Hedeland
bedre cykelruter til Hedeland
bedre offentlig transport
flere og tilbagevendende aktivitetsmuligheder
et uformelt traktørsted, hvor man kan få en is eller en kop kaffe
mere og bedre kommunikation af Hedeland
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3.2.

Hedeland Naturpark kan styrke borgernes sundhed og
livskvalitet

Forskning peger på, at ophold i naturen har en positiv indflydelse på vores sundhed og livskvalitet. Undersøgelser fra de tre kommuner viser, at der er rum for forbedring, når det gælder borgernes brug af
naturen, og samtidig ses en tendens til, at børn og unge bruger naturen mindre end voksne. Hedeland
Naturpark rummer her et unikt potentiale for at tilbyde borgerne en attraktiv og tilgængelig ramme for en
lang række organiserede og selvorganiserede aktiviteter i naturen.

Naturoplevelser er vigtige for danskernes livskvalitet
Ifølge Friluftsrådets rapport ’Fakta om Friluftslivet’ fra 2013 tager de fleste danskere ud i naturen med det
formål at opleve naturen, skarpt forfulgt af motion som motiv. Mere end 80% af befolkningen mener
desuden, at naturoplevelser er vigtige for livskvaliteten, og mere end hver anden tager i naturen for at
reducere stress og slappe af. Sociale motiver som f.eks. at ’knytte familiebånd’ spiller også ind. Besøg i
naturen sker altså overordnet med henblik på naturoplevelser, motion, afstresning og sociale oplevelser.
Forskning i danskernes hverdagsfriluftsliv peger også på, at den daglige brug af naturen er karakteriseret
af korterevarende besøg og aktiviteter, og at disse som oftest finder sted i grønne områder tæt på hjemmet. Ikke overraskende spiller det altså en rolle for den daglige, spontane brug, om borgerne oplever, at
31
de har nem og hurtig adgang til naturoplevelser .

Figur 28: Vigtigste årsager til at færdes i naturen, ifølge Friluftsrådets rapport ’Fakta om Friluftslivet’ fra
2013.

Fysisk aktivitet i naturen er typisk selvorganiseret og forekommer mere hyppigt blandt voksne end
børn
Organiseringsformerne omkring fysiske aktiviteter i naturen er varierede og spænder fra den selvorganiserede, spontane aktivitet (f.eks. løbe- eller gåtur) over grupper organiseret som løse netværk med kommunikation typisk via sociale medier (f.eks. udendørs crossfit, løbegrupper og cykling) og mere ’klassiske’
foreningsaktiviteter som f.eks. kajakklubber og vandrelaug til decideret kommercielle aktiviteter, f.eks. i
form af team building kurser.

31

Fra rapporten ’Rum og rammer for aktivt udeliv’’, SDU og LOA, 2012.
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Når det gælder danskernes motionsvaner i naturen, så er det i dag de selvorganiserede aktiviteter – enten
alene eller i løst organiserede grupper med andre – der fylder mest. Der ses dog en tendens til, at de or32
ganiserede aktiviteter så småt er i vækst på dette felt . Tilsammen peger det på, at der er en mulighed for
Hedeland Naturpark i både at udvikle de selvorganiserede og foreningsbaserede aktiviteter for at ramme
så bred en brugergruppe som muligt.

“Befolkningens deltagelse i aktiviteter, der kan betegnes som ’aktivt udeliv’, er stigende.” Sport og
motion i danskernes hverdag, Idrættens Analyseinstitut, 2009.
”Størstedelen (63%) af voksne danskere dyrker selvorganiseret idræt – enten på egen hånd eller i
uformelle grupper med andre.”
Danskernes motions- og sportsvaner, Idrættens Analyseinstitut, 2011

Undersøgelser peger på, at børn og unge er mindre fysisk aktive i naturen end voksne. Kun hver fjerde
barn bruger naturen til idræt, mod godt hver tredje voksen. Det har både en betydning for børnenes
sundhed og livskvalitet, og på sigt også for deres forståelse af naturen som noget, der er værd at passe
på. Med andre ord er der flere gode grunde til at gøre en tidlig indsats for at få børn til i højere grad at
bruge naturen som rum for fysiske fritidsaktiviteter.

Figur 29: Her dyrker børn idræt. Andelen af børn, der benytter de nævnte faciliteter til idræt. Fra rapporten
’Danskernes motions- og sportsvaner’, Idrættens Analyseinstitut, 2011.
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Interview med Søren Andkjær, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU.
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Figur 30: Her dyrker voksne idræt. Andelen af voksne, der benytter de nævnte faciliteter til idræt.
Fra rapporten ’Danskernes motions- og sportsvaner’, Idrættens Analyseinstitut, 2011.

”Det er særligt voksne personer, der er fysisk aktive udendørs, hvor undersøgelser af børn og unges
brug af naturen til idrætsaktivitet ikke viser samme tendens.”
Natur i generationer, Danmarks Naturfredningsforening, 2009
”Børn og unge bruger naturen for lidt, og det er både dårligt for deres sundhed og for deres fornemmelse af, at naturen er noget, vi skal passe på.”
Interview med Søren Andkjær, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
I en fritids- og idrætsvaneundersøgelse fra 2015 i Greve Kommune fremgår det, at kun 2,2% af de
idrætsaktive børn og unge i 4.-10. klasse gør brug af naturen til idrætsaktiviteter. Og heraf bruger kun 2%
Hedeland Naturpark. Omvendt bruger 50% af de voksne idrætsaktive i kommunen naturen, og i forhold til
naturområderne ønsker 64% af de voksne idrætsaktive, at kommunen skal gøre endnu mere for, at naturområderne er inspirerende og velegnede til motion og idræt.
Blandt de voksne idrætsaktive i Greve Kommune er de fire mest benyttede faciliteter:
/
/
/
/
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Naturen (50%)
Veje, gader og fortove (44%)
Fitnesscentre / motionsrum (41%)
Haller / sale (37%)
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Man må forvente, at det primært er voksne, der dyrker selvorganiseret idræt udendørs, eftersom børn ikke
i samme grad færdes ude på egen hånd og f.eks. har mulighed for at tage på en uledsaget udflugt til
Hedeland. Børns idrætsliv vil til dels af denne årsag ofte være foreningsbaseret, og vil dermed hyppigere
finde sted i indendørs faciliteter end i naturen, hvor den foreningsbaserede idræt endnu ikke har samme
tilstedeværelse som den selvorganiserede. Der er et potentiale for Hedeland Naturpark i at arbejde med,
hvordan man kan øge børns fysiske aktivitet i naturen på tværs af alle tre kommuner, f.eks. ved at støtte
op om en indsats i børnehaver, skoler og SFO’er.

Figur 31: De mest benyttede naturområder til idræt i Greve Kommune. Andel af alle idrætsaktive voksne i
Greve Kommune (pct).
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Sammenhæng mellem borgernes sundhed og brug af grønne områder i de tre kommuner
I ’Sundhedsprofil 2013’ for Region Sjælland fremgår det, at 92% af borgerne i både Roskilde Kommune og
Greve Kommune vurderer, at de bruger grønne områder ofte. Til sammenligning gælder det 93% af borgerne i Region Sjælland. 8% af borgerne i de to kommuner vurderer altså, at de sjældent opholder sig i
grønne områder.
Blandt de borgere i Region Sjælland, der sjældent opholder sig i naturen, er der dobbelt så mange, der
ikke motionerer eller træner hårdt, som blandt dem, der ofte opholder sig i naturen. Hvis du bruger naturen, så er der altså større sandsynlighed for, at du også er i god fysisk form. Blandt de borgere i Region
Sjælland, der sjældent opholder sig i naturen, er der desuden en højere andel, der er utilfredse med livet,
33
sover dårligt og har dårligt selvvurderet helbred . Ophold i natur og grønne områder har altså betydning
for både den fysiske og psykiske sundhed.
Høje Taastrup hører blandt de kommuner i Region Hovedstaden, hvor borgerne er mindst fysisk aktive og
hvor deres fysiske helbred er dårligst. 68% af de inaktive borgere ønsker at være mere aktive, end de er i
dag.
Der ses en sammenhæng mellem dårligt helbred, dårlig adgang til grønne områder og hvor ofte man er
aktiv i grønne områder i Høje Taastrup Kommune. Kommunen hører til blandt de kommuner i regionen,
hvor færrest borgere mener, at de har let adgang til grønne områder og er aktive i grønne områder mindst
én gang om ugen.

Figur 32: Kortet viser mængden af borgere med selvvurderet dårligt fysisk helbred i Region Hovedstaden.
Høje Taastrup Kommune ligger i den høje ende med mellem 10,8 og 13,4% af borgerne.
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Sundhedsprofil 2013, Region Sjælland.
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Figur 33: Kortet viser mængden af borgere i Region Sjælland som mener, de har let adgang til grønne
områder. Høje Taastrup Kommune ligger i den lave ende med mellem 78 og 88% af borgerne.

Figur 34: Kortet viser borgere i Region Sjælland som er aktive i grønne områder mindst én gang om ugen.
Høje Taastrup Kommune ligger i den lave ende med mellem 34% og 37% af borgerne.
Det er oplagt, at Hedeland Naturparks potentiale som ramme om et sundt og aktivt liv i naturen for borgerne i de tre kommuner, sættes i spil i eventuelle sundhedspolitiske indsatser.
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3.3.

Naturprægede områder i det lokale og regionale opland

Hedeland Naturpark ligner med sit særprægede naturlandskab, sine markante anlæg og sine mange
foreninger ikke mange andre naturprægede områder i det lokale eller regionale opland. I det følgende
kortlægges og beskrives de naturprægede områder, der findes i Hedeland Naturparks lokale og regionale
opland, for at få et billede af, hvordan Hedeland med sine kvaliteter og oplevelsestilbud placerer sig i
forhold til disse.

Naturprægede områder i det lokale opland
Det lokale opland til Hedeland Naturpark byder fortrinsvis på naturoplevelser i rolige mose-, fjord- eller
skovlandskaber. Enkelte projekter har et kulturhistorisk sigte, f.eks. Nationalparken Skjoldungernes Land
og herregårdene Benzonsdal og Gjeddesdal, og enkelte projekter har det rå aktivitetslandskab, f.eks.
festivalpladsen i Milen og den nye klimapark i Selsmosen.

Naturprægede områder i Greve Kommune
Primære områder:
1. Køge Bugt – hav og strand.
2. Karlslunde/Karlstrup Mose og Skov – grøn kile med skov og mose.
3. Rørmosen/Langagergård – grøn kile med sø.
4. Lille Vejleådalen – grøn kile med vand.
5. Olsbækkilen – grøn kile med vand.
6. Benzonsdal og Gjeddesdal – fredet herregårdslandskab
Sekundære områder:
/ Brødmosen, Mosede Mose, Hundigeparken, Granhaugen, m.fl.
/ Greve Skov, Kildebrønde Skov og Tune Skov under etablering

Figur 35: Placering af de primære naturprægede områder i Greve Kommune ift. Hedeland Naturpark.
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Naturprægede områder i Roskilde Kommune
Primære områder:
1. Roskilde Fjord.
2. Skjoldungernes Land – nationalpark med stisystem.
3. Boserup Skov – 224 ha. fredet skov.
4. Milen – et event- og rekreativt landskab med 10 delprojekter.
5. Gundsømagle Sø – 300 ha. fuglereservat.
6. Ramsødalen – dal med moser, enge og søer.
Sekundære områder:
/ Lynghøjsøerne
/ Himmelev Skov
/ Rørmosen
/ Hyrdehøj Skov
/ Trekroner Sø
/ M.fl.

Figur 36: Placering af de primære
naturprægede områder i Roskilde
Kommune i forhold til Hedeland
Naturpark.
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Naturprægede områder i Høje-Taastrup Kommune
Primære områder:
1. Vasby/Sengeløse Moser – fredet moseområde.
2. Porsemosen – fredet moseområde.
3. St. Vejleådalen - 11,3 km grøn kile.
4. Vallensbæk Mose – 50 ha. natur- og rekreativt område.
5. Hakkemosen - 50 ha. naturområde med søer, enge og lunde.
6. Selsmosen – ny bypark med vandaktiviteter.
2
7. Vestskoven – 15 km skov over fire kommuner
Sekundære områder:
/ Charlottesø, Kragehavekilen, Mølleparken, Møllebakken, Nørre Bakken, Sejlbjerg Mose, Tofteparken, Vandtårnsparken, Engvadgårdsparken, Kallerup Grusgrav, Fløngskoven, Hedehuset Kulturpark

Figur 37: Placering af de primære naturprægede områder i Høje-Taastrup Kommune i forhold til Hedeland
Naturpark.
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Man kan placere de lokale naturområder i en matrix, der spænder fra rendyrkede naturoplevelser til mere
kulturorienterede, udendørs oplevelser, samt fra rolige, kontemplative og rekreative oplevelser til mere rå,
fysiske og aktive oplevelser.
Det er oplagt at tænke i synergieffekt på tværs af de forskellige lokale natur- og friluftsoplevelser, f.eks. i
form af klyngetænkning inden for særlige temaer og samarbejder på tværs omkring aktiviteter og events
inden for f.eks. udendørs sport, kulturhistorie eller særlige naturoplevelser.

Naturoplevelser
Roskilde Fjord

Boserup Skov

Vasby/Sengeløse Moser
St. Vejleådalen

Porsemosen

Mose og Skov
Vestskoven
Køge Bugt

Aktiv

Ramsødalen

Hakkemosen

Karlslunde/Karlstrup

Rå/

Gundsømagle Sø

Rørmosen/Langagergård

Lille Vejleådalen

Olsbækkilen

Skjoldungernes Land

Selsmosen
Milen

Ro/
Rekreativ

Benzonsdal og Gjeddesdal

Kulturoplevelser

Figur 38: Det lokale opland byder fortrinsvis på naturoplevelser i rolige mose-, fjord- eller skovlandskaber. I
den fremtidige udvikling af Hedeland Naturpark bør det overvejes, hvordan Hedeland ikke kun kan positionere sig i forhold til eksisterende tilbud, men også hvordan der kan tænkes i samarbejder og synergieffekter på tværs af de forskellige natur- og friluftsoplevelser.

Naturprægede områder i det regionale opland
Hedeland Naturparks regionale opland rummer syv naturprægede områder, som i kraft af deres størrelse
og beliggenhed kan siges at være relevante, sammenlignelige naturoplevelser – en slags ‘konkurrenter’
om man vil.
1.
2.
3.
4.
5.
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Jægersborg Dyrehave (Lyngby)
Store Hareskov, Lille Hareskov
og Jonstrupvang (Værløse)
Vestskoven (Albertslund, Høje-Taastrup, Glostrup og Ballerup)
Amager Naturpark (København)
Vestvolden (Hvidovre, Brøndby, Rødovre og Københavns Kommune)

Hedeland Naturpark / Markedsvurdering af Hedeland Naturpark

6.
7.

Køge Bugt Strandpark (Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk og Ishøj Kommune)
Nationalparken Skjoldungernes Land (Skjoldungestierne og Roskilde Fjord, Roskilde og Lejre
Kommune)

Alle syv områder tilbyder relativt få foreningsorganiserede aktivitetsmuligheder, sammenlignet med Hedeland Naturpark. Vestskoven, Hareskovene og Jægersborg Dyrehave er skovprægede områder uden Hedelands åbne, rå kvaliteter, og især Dyrehaven er meget ’pæn’ sammenlignet med Hedeland. Vestvolden
har i overvejende grad fokus på kulturoplevelsen snarere end naturoplevelsen. Amager Naturpark har i høj
grad fokus på kysten og kystnær natur (og er endnu mindre afgrænset end Hedeland Naturpark). Køge
Bugt Strandpark er et syv km langt menneskeskabt strand-, natur- og friluftområde med klitter, søer og
enge, beliggende i den nordlige del af bugten.
Placerer man de regionale naturområder i samme matrix kan man se, at de overvejende byder på de mere
rendyrkede naturoplevelser samt på oplevelser, der ligger i den mere rolige og rekreative ende af spektret.

Naturoplevelser
Naturpark Amager

Hareskovene

Vestskoven Albertslund

Rå/
Aktiv

Jægersborg Dyrehave
Køge Bugt Strandpark

Ro/
Rekreativ

Skjoldungernes Land

Vestvolden

Kulturoplevelser
Figur 39: Det regionale opland har overvejende fokus på rendyrkede naturoplevelser samt på oplevelser,
der ligger i den mere rolige og rekreative ende af spektret.

Der bør tages stilling til, hvordan Hedeland Naturpark skal positionere sig i forhold til andre lokale og regionale naturprægede områder. Skal Hedeland Naturpark primært fokusere på et lokalt publikum eller
(også) satse strategisk på at blive en større, regional spiller? Uanset om der satses lokalt, regionalt eller
begge dele bør det som led i den kommende visions- og strategiproces afklares, hvad Hedeland
Naturparks markedsposition og brand skal være, f.eks. baseret på, hvor i matrixen Hedeland Naturpark
meningsfuldt kan placere sig i samspil med øvrige lokale og regionale tilbud.
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4. Hedeland Naturparks udviklingsmuligheder inden
for aktiviteter og oplevelser
Hedeland Naturpark adskiller sig fra mange andre naturområder lokalt og regionalt
alene ved sin størrelse og særlige placering i et område, der ellers ikke er præget af
de store, sammenhængende naturområder. Dertil kommer et udbud af aktiviteter og
oplevelser, som spænder meget bredt – fra knallertbaner til sjældne orkidéer.
Hedeland har med andre ord et stærkt udgangspunkt for at udvikle sig i mange forskellige retninger og favne bredt i forhold til målgrupper og typen af aktiviteter,
oplevelser og events. I det følgende ses nærmere på Hedeland Naturparks aktivitets- og oplevelsesudbud og hvilke udviklingsmuligheder, de rummer.
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4.1.

Hedeland Naturparks styrke er det brede udbud af aktiviteter og
oplevelser

Hedeland Naturpark er ifølge egen definition et ’naturpræget fritidsområde’, og én af styrkerne i dag er det
brede udbud af aktiviteter og oplevelser inden for natur og fritid, som vist i nedenstående matrix. En anden
styrke er områdets blotte størrelse og det kuperede, særprægede og dramatisk landskab, der til trods for
sin nøje planlagte og plejede natur fremstår råt, i kontrast til f.eks. Jægersborg Dyrehaves langt mere
romantiske landskab.
I Hedeland Naturpark kan man i høj grad både være aktiv igennem sport, foreningsliv, kulturoplevelser og
andre organiserede og selvorganiserede aktiviteter og samtidig ’forsvinde’ i den vilde, unikke naturoplevelse. De andre grønne områder i Hedeland Naturparks lokale og regionale opland byder ikke i lige så
høj grad på samme storslåede, ’vilde’ naturoplevelser eller udbud af organiserede aktiviteter.
”I Dyrehaven kan du gå på bakken, se på hjorte, cykle en tur, men i Hedeland kan du give den gas!
Dyrehaven er andagtsfuld – i Hedeland kan man lave Tarzanbrøl.”
Interview med kommunal embedsmand

Figur 40: Hedeland Naturpark rummer aktivitetsmuligheder inden for både natur- og kulturoplevelser og
inden for både aktive og rekreative oplevelser. Her er plads nok til at rumme det hele – og til at udvide
udbuddet.
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4.2.

Hedeland Naturparks potentiale i forhold til de langsigtede
udviklingsstrategier i de tre kommuner

Vækst, sundhed og attraktive grønne friluftsmuligheder står højt på kommunernes dagsorden, ligesom
bosætning, øget kendskab og turisme synes at være fællestræk for de kommunale visioner. Hedeland
Naturpark har et særligt potentiale for at understøtte de overordnede strategier for udvikling i Greve, Roskilde og Høje Taastrup kommuner. Områdets egenart, unikke landskab og særlige historie gør området
oplagt som fyrtårn i brandingen og fortællingen om de tre kommuner og regionen.

4.3.

Udviklingsmuligheder inden for aktiviteter og oplevelser

Hedeland Naturparks aktiviteter og oplevelser kan inddeles i temaerne ’Dagligdags brug’, ’Vildmarksliv’,
’Pladskrævende udendørssport’, ’Kultur- og naturhistorie’ og ’Events’ – se matrixen nedenfor. Hver af
temaerne rummer mulighed for udvikling, inspireret af en række trends inden for idræt, natur- og friluftsliv:

Naturoplevelser

EVENTS

Bålhytter

Særligt plante- og dyreliv

VILDMARKSLIV

Mountainbike
Spejdere

Fiskeri

Bålplads

Naturlegeplads
Kano

Skibakke

Ride

Motionsløb

Rå/
Aktiv

DAGLIGDAGS BRUG
Hundeskove
Stier til gå, løbe- og cykelture

Golf

PLADSKRÆVENDE
UDENDØRSSPORT

Ro/
Vindyrkning

Køreteknisk anlæg
Gravhøjsvandringer

Knallertbaner
Gokart
Motocrossbane

Rekreativ
Istids- og industrilandskab

Veteranbane / minijernbane

KULTUR- OG
NATURHISTORIE
Opera

Kulturoplevelser

Figur 41: Hedeland Naturparks aktiviteter og oplevelser fordeler sig på temaerne ’Dagligdags brug’,
’Vildmarksliv’, ’Pladskrævende udendørssport’, ’Kultur- og naturhistorie’ og ’Events’. Events dækker hele
matrixen, da der i princippet kan tænkes i ‘event-gørelse’ af aktiviteter og oplevelser inden for hver af de
fire andre temaer.
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Dagligdags brug
Det første tema er ’Dagligdags brug’. Målgruppen her er primært de lokale borgere og institutioner, der
kommer for f.eks. at bruge naturlegepladsen eller gå, cykle eller løbe en tur.

Trends og tendenser med relevans for temaet ’Dagligdags brug’ er:
/

Motionsløb: Knap hver tredje dansker (31%) har dyrket motionsløb regelmæssigt inden for det sen34
este år .

/

Skovfitness / Nature Crossfit / CrossGym løb: En relativt ny træningsform, der kombinerer løb og
crossfit og gør brug af naturens ’naturlige’ fitnesslokale ved at inddrage kuperet terræn, træer,
grene, sten etc. i styrke- og konditionstræningen. Styrketræning er desuden nr. 2 på listen over
35
danskernes foretrukne motionsform .

Samtidig er danskernes naturbrug i hverdagen, som tidligere nævnt, karakteriseret ved kortere besøg i
grønne områder tæt på hjemmet. Hvordan kan Hedeland Naturpark i sin fremtidige udvikling understøtte,
at de lokale borgere får en oplevelse af, at Hedeland er en attraktiv og nemt tilgængelig destination, også
til det korte, spontane besøg? Én måde at tilgængeliggøre et stort, grønt område på, er ved at stille cykler
til rådighed for brugerne, som det ses i nedenstående eksempel fra en nationalpark i Holland.

34
35

’Danskernes motions- og sportsvaner’, Idrættens Analyseinstitut, 2011.
’Danskernes motions- og sportsvaner’, Idrættens Analyseinstitut, 2011.
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Inspiration:
Gratis cykler i De Hoge Veluwe National Park, Holland

De Hoge Veluwe er en nationalpark i Holland, som årligt har ca. 500.000 besøgende. Nationalparken
er på 5.500 ha og har 43 km cykelsti. Parken stiller 1.800 cykler gratis til rådighed for sine besøgende,
også børnecykler og cykler med barnesæde, så de mindste også kan være med. Det er med til at gøre
større områder af parken mere tilgængelig for gæsterne, der ikke behøver at lade sig begrænse af, at
de ikke bor i cykelafstand til det storslåede naturområde.
Hvordan kan Hedeland Naturpark lade sig inspirere?
Et tilbud om lån eller leje af cykler i Hedeland Naturpark eller ved nærliggende stationer kunne være
med til at gøre det store område mere tilgængeligt og overskueligt, og dermed i højere grad inspirere
brugerne til at gå på opdagelse i området. Ladcykler til institutionerne kunne være en idé, det ville lette
transporten rundt i Hedeland, om end ikke løse problemet med at komme derud med offentlig
transport i første omgang. Det bør naturligvis undersøges, hvad en løsning med lån eller leje af cykler
vil koste i investering, drift og vedligeholdelse.
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Vildmarksliv
Det andet tema er ’Vildmarksliv’. Målgruppen her er både lokale borgere og borgere fra det regionale
opland, som gerne vil køre lidt længere for en dagstur eller en overnatning i shelter eller lignende.

Trends og tendenser med relevans for ’Vildmarksliv’ handler om at komme tættere på den rendyrkede,
’vilde’ naturoplevelse, der gerne må rumme primitive og måske endda lidt barske elementer, men som
også giver mulighed for det dybe og fredfyldte møde med naturen:
/

Der ses stigende interesse for mere primitive overnatningsformer i den ’vilde’ natur, f.eks. i shelter.

/

Vandreture ligger nr. 3. på listen over danskernes foretrukne motionsform .

/

Der er sket en positiv udvikling i medlemstal hos spejderne – blandt andet har Det Danske
Spejderkorps oplevet en stigning i medlemmer fra 2008 til 2011 på 7,2% og KFUM-spejderne har
i samme periode oplevet en stigning på 5,1%.

36

Et eksempel på vildmarkslivets popularitet ses nedenfor, hvor det lokalt forankrede Nissum Fjord Netværket udbyder flerdags vandreture i landskabet omkring Nissum Fjord.

36

’Danskernes motions- og sportsvaner’, Idrættens Analyseinstitut, 2011. Se også
http://www.visitmoensklint.dk/camoenoen om Camønoen, som er Møns svar på Caminoen, en oplevelses- og vandrerute, som åbner i 2016.
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Inspiration:
Et netværk af lokale aktører og ildsjæle arrangerer vandreture ved Nissum Fjord

Nissum Fjord Netværket består af et antal frivillige privatpersoner med særlig interesse for og viden
om området omkring Nissum Fjord, samt omkring 40 virksomheder og foreninger fra lokalområdet, der
dækker alt fra vandrelaug til gårdbutikker.
Netværket arbejder sammen om at skabe en attraktiv destination med aktiviteter som vandring, kajak,
cykling, hesteridning m.m. Sidste år arrangerede netværket to vandreture med en lokal guide.
Deltagerne skulle i løbet af fire dage gå rundt om fjorden, med overnatning i shelters. Der blev gået ca.
12-20 kilometer om dagen, og de lokale fødevareproducenter leverede maden undervejs.
“Vi er stolte over at være med til at realisere et nyt oplevelsesprodukt, som vi mener, der er stigende
efterspørgsel på, nemlig tid til mindfulness og vandring og dét at komme helt tæt på natur og kulturarv
gennem guidernes lokale kendskab til området ved Nissum Fjord”.
Chef for Erhverv og Turisme i Holstebro Kommune, Susanne Toftegaard Hansen,
på Holstebro Kommunes hjemmeside.
Hvordan kan Hedeland Naturpark lade sig inspirere?
Nissum Fjord Netværket er et godt eksempel på, at der her er skabt en stærk forankring af initiativet
blandt en mangfoldighed af lokale aktører. Det er også et eksempel på, at mødet med en lokalkendt
person betyder meget for formidling af et steds kvaliteter, og at personlig formidling kan noget andet
og mere end f.eks. en brochure, et skilt eller en app.
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Pladskrævende udendørssport
Det tredje tema er ’Pladskrævende udendørssport’. Målgruppen er både det lokale og regionale opland
samt eventuelt også turister med særlige interesser inden for f.eks. golf, ridning, cykling og motorsport.

Trends og tendenser med relevans for ’Pladskrævende udendørssport’ er især markante inden for forskellige former for cykling og cykelturisme:
/

500.000 danskere dyrker cykling som motionsform, og mountainbike er nr. 15 på listen over
danskernes foretrukne motionsform – et tal, der i dag formentlig er højere end ved sidste måling i
37
2011 .

/

De sidste tre år er salget af mountainbikecykler steget med 25-30% på landsplan, og Roskilde
38
MTB klub er gået fra 30 til 230 medlemmer på de sidste seks år .

/

Alene i Tyskland, som er det primære internationale turistmarkedet, er cykling som en integreret
del af ferien vokset med 33% i årene fra 2008 til 2011. Her er to målgrupper i fokus; fuldtidscykel39
turisten på de internationale ruter og deltidscykelturisten, der medbringer sin cykel på ferie .

Et eksempel på MTB-trendens omfang og potentiale ses i nedenstående eksempel fra mountainbikedestinationen 7stanes i Skotland, som har udnyttet det bakkede, skotske landskab til at skabe en unik
oplevelse for MTB-turister fra hele verden.

37

’Danskernes motions- og sportsvaner’, Idrættens Analyseinstitut, 2011.
Interview med medlem i Roskilde MTB klub.
39
Potentialeplan for Kystdestination Møns Klint, Dansk Bygningsarv for Styregruppen for Kystdestination Møns Klint,
2014.
38
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Inspiration:
Mountainbike paradis i 7stanes, Skotland, har forvandlet området til en travl special interest
tourism destination

7stanes er et netværk bestående af syv centre for mountainbike-spor fordelt i det sydlige Skotland.
Initiativet har forvandlet det sydlige Skotland til en internationalt eftertragtet mountainbike-destination,
som anbefales i Lonely Planets udgivelse ”1000 ultimate adventures” og trækker 400.000 besøgende
årligt.
Organisationen omkring 7stanes er i dag ’7stanes Mountain Biking Community Interest Company
(CIC), en non profit organisation, hvis bestyrelse består af repræsentanter fra både den offentlige og
private sektor, herunder tre turismeerhvervsorganisationer, der tilsammen repræsenterer mere end
150 lokale turistvirksomheder. CIC blev oprettet, da den offentlige finansiering af initiativets
markedsføring blev reduceret, og CIC’s rolle er derfor:
”[to] promote and market the 7stanes including management of the 7stanes brand. The main aim is to
sustain the 7stanes project by increasing visitor numbers and generating revenue to make the project
self-funding. The CIC will work closely with local stakeholders, partners and businesses for the benefit
of the 7stanes and the economy of the south of Scotland. The management of the trails will remain
with Forestry Commission Scotland.”
Hvordan kan Hedeland Naturpark lade sig inspirere?
7stanes er et stort, dyrt og omfattende projekt, som naturligvis ville skulle skaleres til Hedelands eksisterende kontekst. Lokale mountainbikere ser et stort potentiale i Hedelands unikke, kuperede
landskab, og vil gerne samarbejde med Hedeland Naturpark om at få anlagt officielle mountainbikespor i det store naturområde. Mountainbike er en stadigt mere populær sport, som rummer mulighed
for afledt forretning i form af vedligeholdelses- og reparationsservice, salg af udstyr, forplejning,
udlejning af cykler, guidede ture for begyndere m.m.
Som de fremgår af ovenstående citat, så varetages vedligeholdelsen af 7stanes’ mountainbike-spor
fortsat af Forestry Commission Scotland (Skotlands svar på Naturstyrelsen). Ansvaret for vedligeholdelse af spor er vigtigt at afklare, da et er et arbejde, der stiller store krav til de frivillige kræfter i mountainbike-foreningerne.
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Kultur- og naturhistorie
Det fjerde tema er ’Kultur- og naturhistorie’. Målgruppen er både det lokale og regionale opland, herunder
med særlig vægt på formidling til skoler og institutioner.

Trends og tendenser med relevans for temaet er først og fremmest opkomsten af nationalparker, geoparker og naturparker i Danmark. Danmark fik sin første officielle nationalpark i 2008, Nationalpark Thy,
og sin første officielle naturpark, Naturpark Åmosen, i 2014. Parkerne har til formål at bevare og formidle
Danmarks natur- og kulturarv, i form af flora, fauna og de kulturhistoriske spor, som forskellige tider har
præget ind i landskabet. En særlig gren inden for naturpark-genren er de såkaldte Dark Sky parker, en
mulighed, som Møn med sit tætte nattemørke har grebet – se eksemplet på næste side.
I Kulturministeriets undersøgelse af Danskernes Kulturvaner fra 2012 kan man se, at hele 73% af danskerne har oplevet kulturarv uden for museerne inden for det seneste år, og at 37% har besøgt kulturlandskaber og nationalparker. Man kan også se, at Hovedstadens borgere har det største forbrug af kulturarvsoplevelser. For Hedeland Naturpark kunne der være et potentiale i at udnytte danskernes lyst til at
besøge kulturlandskaber og nationalparker, især med øje for, at københavnerne her udgør en væsentlig
brugergruppe.
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Inspiration:
Nattemørket på Møn udgør et potentiale for helt særlige oplevelser

På Møn har man fundet ud af at udnytte nattemørket som et potentiale og satser som led i en større,
strategisk udvikling på at blive certificeret som Dark Sky Park – den første af sin slags i Skandinavien.
En International Dark Sky Park-certificering gives af nonprofit organisationen ’International Dark-Sky
Association’. En arbejdsgruppe af lokale ildsjæle og turismeaktører er gået sammen om at skabe en
række Dark Sky arrangementer og aktiviteter, blandt andet:
/
/
/
/
/

”Bålmad & Fuldmåne”
”Fisketur i mørket”
”Musik i sommernatten”
”Fotosafari”
”Night at the museum”

Hvordan kan Hedeland Naturpark lade sig inspirere?
På Møn har man formået at udnytte det øde og tyndt befolkede landskab til at skabe en ny form for
attraktion, og har i et bredt samarbejde mellem en lang række turismeaktører formået at skabe en
række aktiviteter og events, der alle knytter an til temaet og er med til at konsolidere Møn som en
stærk Dark Sky destination. På samme måde kan Hedeland arbejde med den helt unikke vinkel på sit
særprægede, rå landskab, hvis lige ikke findes hverken lokalt eller regionalt.
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Events
Det femte tema er ’Events’. Målgruppen kan her spænde fra det lokale og regionale opland til både danske og udenlandske turister.

Trends og tendenser inden for events er blandt andet, at der i løbet af de sidste 15 år er sket knap en
fordobling i antallet af festivaller i Danmark, inden for både musik, kunst og (mad)kultur, til nu godt 200
40
festivaller om året . Der ses også en stigende udbredelse af motionsevents, især diverse løbsarrange41
menter. I 2013 var der godt 1.200 motionsløb i Danmark, og i 2015 var tallet steget til godt 1.300.
I Hedeland Naturpark arrangerer Fløng Kondi allerede et månedligt Hedelandsløb, og én gang årligt arrangeres også motionsløbet Hedeland Naturtrail. Der er et potentiale i yderligere at udbrede kendskab til
og udvikle konceptet for de forskellige motionsløb i området, samt tænke i andre former for events inden
for idræt, kultur, natur etc. På de næste sider ses to forskellige eksempler på events, nemlig Det Kgl.
Teaters forestillinger i Ulvedalene og Sneak Peak Festival i Freshkills Park, New York. Freshkills Park er
også et godt eksempel på, at mange forskellige former for aktiviteter – stille såvel som vilde – kan finde
sted side om side inden for det samme område, hvis blot zoneinddelingen er designet og kommunikeret,
så hver zone henvender sig præcist og attraktivt til sin målgruppe.
Nye, organiserede aktiviteter kan være med til at gøre folk opmærksomme på området og også tiltrække
nye brugere uden for foreningsregi. Desuden kan større, årligt tilbagevendende arrangementer være med
til at skabe traditioner, der vil få de besøgende til at komme igen, som det også ses i en publikumsundersøgelse af Opera Hedeland fra 2015, der viser, at 73% af gæsterne er gengangere, samt at de to altoverskyggende grunde til, at man køber billet er, at det er blevet en tradition og de unikke omgivelser. Undersøgelsen konkluderer:
”Det er meget tydeligt at der er en stor gruppe af faste gæster. De er trofaste og køber deres billetter tidligt. Udfordringen er at øge antallet af nye gæster. Tilfredsheden hos gæster i Opera Hedeland er meget
høj, derfor er det også meget sandsynligt at nye gæster vil blive en del af det faste publikum, som kommer
igen år efter år.”
Der kan inviteres kommercielle såvel som frivillige aktører med i samarbejdet omkring at udvikle og udbyde nye organiserede aktiviteter og events, men lige så vigtigt er det, at der skabes den rigtige organisation omkring Hedeland Naturpark, der kan fungere som initiativtager og koordinator for både de frivillige,
foreningsbaserede og kommercielle aktører.

40
41

Artikel på information.dk, 13. december 2014.
Løbskalender på motionsløb.dk

58

Hedeland Naturpark / Hedeland Naturparks udviklingsmuligheder inden for aktiviteter og oplevelser

Inspiration:
Teater i Ulvedalene i Jægersborg Dyrehave er en publikumsmagnet, der udnytter de særlige
omgivelser

Det Kgl. Teater sætter hvert tredje år en udendørs teaterforestilling op i Ulvedalene i Jægersborg
Dyrehave. Forestillingerne passer til de dramatiske omgivelser, og af tidligere forestillinger kan
nævnes bl.a. ’Ivanhoe’, ’Robin Hood’ og ’Kong Arthur’. i 2013 solgte forestillingen ’Robin Hood’ i alt
100.000 billetter og indtjente 26 mio. kr. i spilleperioden 28. maj til 6. juli.
Hvordan kan Hedeland Naturpark lade sig inspirere?
Opera Hedeland opfører hver sommer en opera på amfiscenen i Hedeland, som nyder stor popularitet
og trækker mange besøgende til over en spilleperiode på tre weekendaftener med en billetpris på
mellem 167 og 755 kr. I 2011 opførtes La Traviata med en belægning på 87 procent, 8.700 solgte
billetter og et overskud på 661.283 kr. Det bør undersøges nærmere, om ikke det succesrige koncept
kunne bære, at spilleperioden blev udvidet.

59

Hedeland Naturpark / Hedeland Naturparks udviklingsmuligheder inden for aktiviteter og oplevelser

Inspiration:
Freshkills Park, New York
Sneak Peak tilbyder de besøgende et smugkig på udviklingen

Freshkills Park, Staten Island, New York City, USA
890 ha. losseplads lukket ned i 2001, opbygning af parken startet i 2012.
I Freshkills Park i New York afholdes en årligt tilbagevendende begivenhed, som kaldes for ’Sneak
Peak’ – eller ’Smugkig’ på dansk. Parken er anlagt på en tidligere losseplads, og omdannelsen pågår
stadig. Under ’Sneak Peak’ eventen åbnes områder af parken for nysgerrige besøgende, som ellers
normalt er aflukkede, fordi de stadig er under omdannelse. ’Smugkikket’ ind i de lukkede områder er
med til at give de besøgende en fornemmelse af, hvor parken er på vej hen, og gør dem nysgerrige
efter at se stederne igen, når de er færdige. Det er en god måde at involvere brugerne i den udviklingsproces, som parken er i gang med, for at knytte dem nærmere til stedet. Eventen byder også på
madboder, musik og forskellige former for fysiske aktiviteter – blandt andet drageflyvning.
Hvordan kan Hedeland Naturpark lade sig inspirere:
Hedeland Naturpark er som Freshkills også en park under udvikling, og de lokale beboere har fra
starten kunnet følge det ’ufærdige’ landskab vokse frem og nå sin tiltænkte form. Samtidig er der
mulighed for at udvide Hedeland Naturpark med 500 ha, svarende til 50% af det nuværende areal, når
den sidste grusgravsaktivitet afvikles. Hvis Hedeland Naturpark udvides, så er det oplagt at invitere
brugerne indenfor, til smugkig men også til fælles udvikling af, hvad de nye områder skal bruges til. En
tilbagevendende ’smugkig-event’ kunne kobles til en række midlertidige afprøvningsprojekter i de nye
områder, hvor foreninger og ildsjæle kunne byde ind med gode idéer (naturligvis under hensyntagen
til, at en ikke sikret grusgrav er et farligt landskab at bevæge sig rundt i).
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Inspiration:
Freshkills Park, New York
Zoneinddeling sørger for, at den samme park kan rumme mange forskellige typer af aktiviteter,
uden at de gensidigt forstyrrer hinanden

Parkens masterplan inddeler området i fem individuelle parker med forbindelse til hinanden. Et centralt
beliggende område, The Confluence, udgør forbindelsen imellem parkerne, rummer den vigtigste
indgang, har plads til events og fungerer som orienteringsområde for den samlede park. Hver af parkerne har særlige temaer og funktioner defineret ud fra de egenskaber de enkelte områder besidder.
Eksempelvis er nogle af parkerne præget af intensive rekreative faciliteter som golf- og fodboldbaner,
mens andre er præget af mere naturlige landskaber med vådområder og skove. Det betyder, at parken samlet kan facilitere en bred vifte af aktiviteter som eksempelvis vandreture, cykling, forskellig
holdsport, fugleture, kajak og ridning, samt handel og kunst- og kulturtilbud.
Hvordan kan Hedeland lade sig inspirere?
Hedeland kan lade sig inspirere til at skabe bedre plads til alle brugere ved at tænke i differentierede
stier og aktivitetsbaseret zoneinddeling, og samtidig have forskellige indgange til forskellige oplevelser. Det kan være hensigtsmæssigt at placer mere intensive aktiviteter steder, hvor der er nem adgang til station eller parkering, og samtidig kan der arbejdes med attraktioner længere inde i området,
som kan trække nogle besøgende længere ind i parken.
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5. Inspiration til organisation og økonomi
i Hedeland Naturpark
I det følgende gives inspiration til en fremadrettet organisering af Hedeland
Naturpark. Det er vigtigt at understrege, at en eventuelt ny organisation omkring
Hedeland Naturpark skal afspejle den ny vision, så organisationen optimeres i
forhold til at løfte opgaven omkring realisering af denne.
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5.1.

Inspiration til organisering af Hedeland Naturpark

I det foregående har analysen kortlagt Hedeland Naturparks rammebetingelser, kvaliteter, styrker, udfordringer og muligheder. Analysen har også givet eksempler på, hvordan Hedeland Naturpark kan lade sig
inspirere i arbejdet med at udvikle en samlet destinationsoplevelse, både i forhold til markedsposition,
målgrupper, aktiviteter og events – som en optakt til den kommende visions- og strategiproces.
I det følgende gives inspiration til, hvordan Hedeland Naturpark fremadrettet kan organiseres og drives.
Visionen skal bæres igennem af den rigtige organisation, der kan inspirere, koordinere og aktivere de
mange aktører og ildsjæle, som skal være med til at drive udviklingen af Hedeland Naturpark over de
næste mange år.

5.2.

Nuværende organisation og økonomi i Hedeland Naturpark

Organisatoriske rammebetingelser
Hedeland Naturpark er organiseret som et offentligt interessentskab med navnet I/S Hedeland. I/S
Hedeland blev stiftet i 1978 og er ejet af Høje-Taastrup, Roskilde og Greve kommuner. Indtil deres
nedlæggelse ved kommunalreformen 1. januar 2007 var Roskilde og Københavns amter desuden også
medejere. Organisationen i Hedeland Naturpark har følgende opbygning:
/

Interessentskabet - I/S Hedeland – er ejet af de tre kommuner. Interessentskabet har til opgave
gennem opkøb af ejendomme at planlægge, anlægge og drive det op til 1.500 ha store område.

/

De tre ejerkommuner i I/S Hedeland vælger en bestyrelse for fire år ad gangen. Bestyrelsen
sammensættes af lokalpolitikere fra de tre byråd, og valgperioden falder sammen med den kommunale valgperiode.

/

Sekretariatet leder den daglige drift og administration af Hedeland Naturpark. Sekretariatet står
for opkøb og planlægning af arealer, landskabspleje, vedligeholdelse af bygninger, stier og ppladser, terræninventar, legepladser, opholdsarealer og Hedeland Amfiteater. Sekretariatet
varetager også kontakt til områdets klubber og foreninger samt publikumsbetjening af den almene bruger af Hedeland Naturpark. Sekretariatet ledes af en direktør, pr. 1. oktober 2015
direktør og landskabsarkitekt Tina Vesth.

Økonomiske rammebetingelser
Budgettet for I/S Hedeland udarbejdes årligt af sekretariatet, og behandles og godkendes af bestyrelsen,
før byrådene i de tre interessentkommuner behandler og godkender det. Budgettet følger det kommunale
system, og er således opbygget efter samme konto- og registreringssystem, omfattende drift, anlæg og et
flerårigt budgetoverslag. Budgettet for I/S Hedeland har følgende forudsætninger:
/
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Aftale om det årlige indskud fra de tre kommuner fra 1994 har været grundlaget for det årlige
budget – blot med en årlig fremskrivning, i 2016 på 1,8 % svarende til den generelle løn- og prisudvikling.
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/

Selskabet har en mindre beholdning af værdipapirer, der tidligere har finansieret nye arealopkøb
ved frasalg, senest i 2013.

/

De primære indtægter kommer fra udlejning af bygninger – men der er ingen indtægter fra udlejning af arealer til klubber og foreninger.

I/S Hedeland har i 2015 et samlet årligt budget på 5,77 mio. kr. med følgende nøgletal:
/
/
/

Indtægter 1,12 mio. kr.
Driftsudgifter 4,18 mio. kr.
Anlægsudgifter 1,6 mio. kr.

Interessenternes indskud i 2015 er dermed i alt 4,65 mio. kr., hvor hver kommune betaler en tredjedel. På
denne måde går resultatet i nul – et princip, der har styret Hedeland Naturparks budget og drift indtil nu.

Klubber og foreninger i Hedeland Naturpark

Høje Taastrup Kommune
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Brandhøjbanen / minijernbanen
Hedehusgårdens Rideklub
Hedelands Veteranbane
Hedeland Golfklub
Hedelandsløbet / Hedelands Bjergløb
Islandshestecentret Hedeland
Knallertbane, kommunal fritidsklub
TEAM Hedegårdens Rideklub
Hedeland MTB-Tours

Roskilde Kommune
/
/
/
/
/
/
/

FDM Sjællandsringen
Knallertbane Mosegård
Vindinge Rideklub
KFUM-Spejderne, Vindingegruppe
Motocrossbane, Hedelands Motorklub
Roskilde Skiklub Hedeland
Roskilde Racing Center

Greve Kommune
/
/
/
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Hedeland Vinlaug
Tune Sportsrideklub
Sportsfiskersammenslutningen Hedeland
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5.3.

Hvordan kan den fremtidige organisations- og driftsmodel se ud
for Hedeland Naturpark?

En model for organisation og drift af Hedeland Naturpark kunne være, at I/S Hedeland – udover at stå for
drift af natur og landskab – også påtager sig rollen som paraplyorganisation for alle foreninger og kommercielle aktører i Hedeland. I denne egenskab skulle I/S Hedeland stå for både koordinering af og initiativ
til det tværgående foreningssamarbejde, herunder f.eks. står for udvikling og afvikling af aktiviteter og
events, i et nært, forpligtende og formaliseret samarbejde med eksisterende og nye foreninger. Et organisationsmæssigt greb kunne her være at dele I/S Hedeland op i en driftsafdeling og en event- og aktivitetsafdeling.
I/S Hedeland kan også bibeholde sin rolle som driftsansvarlig for natur og landskab, og overlade det til én
eller flere eksterne aktører (offentlige såvel som private) at drive aktiviteter og events i Hedeland Naturpark
– stadig i nært, forpligtende samarbejde med Hedelands foreninger. Samarbejdet med eksterne aktører
kunne f.eks. være i form af partnerskabsaftaler med kommercielle aktører, som det ses i nedenstående
42
eksempel fra Geopark Odsherred .
Herunder beskrives to mulige greb på Hedeland Naturparks organisations- og driftsmodel i øvrigt – i form
af mærkning som naturpark under Friluftsrådet og oprettelse som erhvervsdrivende fond. Inspirationen er
hentet i eksemplerne fra henholdsvis Naturpark Åmosen og Geopark Odsherred.

Inspiration:
Naturpark Åmosen er Danmarks første naturpark og sigter på at blive erhvervsdrivende fond

Naturpark Åmosen er Danmarks første naturpark. Den er på ca. 8.000 ha og ligger i Kalundborg
Kommune. Naturpark Åmosen er udpeget som naturpark på grund af områdets unikke værdier, der
knytter sig til kultur, natur, geologi og landskab.
Naturpark Åmosen har siden udpegningen modtaget bidrag fra fonde og puljer, bl.a. Novo Nordisk
ildsjælepuljen, Nordea Fonden og Arbejdsmarkedets Feriefond, og frivillige ildsjæle i støtteforening og
andre foreninger lægger mange timer i drift og udvikling. Det er planen, at Naturpark Åmosen skal
blive en erhvervsdrivende fond på sigt.

42

En geopark er et landområde med en særlig geologi, og kan bedst sammenlignes med en naturpark
eller en nationalpark. Geopark Odsherreds areal er lig med Odsherred Kommunes areal. Se geoparkodsherred.dk
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Inspiration:
Geopark Odsherred er en selvstændigt erhvervsdrivende fond

Geopark Odsherred er oprettet som selvstændigt erhvervsdrivende fond pr. 1. januar 2015, etableret
med en grundkapital fra Odsherred Kommune på 300.000 kr.
I fondens vedtægter kan man læse, at: ”Fondens drift er baseret på tilskud, donationer, entreindtægter, indtægter fra bortforpagtning og fast ejendom i øvrigt, salg af merchandise og ydelser i øvrigt”. I
budgetaftalen 2016-19 for Odsherred Kommune fremgår det, at Geopark Odsherred tildeles tidsbegrænsede midler på tre gange 400.000 kr. i år 2016, 2017 og 2018, som led i kommunens fortsatte
fokus på at udvikle Odsherred som en attraktiv bosætnings-, erhvervs- og oplevelseskommune.
Sekretariatet i Geopark Odsherred består af en direktør, en geolog og en projektleder, og bestyrelsen
består, foruden borgmester og viceborgmester i Odsherred Kommune, af en naturvejleder, en kunstner, en kommunikationsrådgiver, en museumsdirektør, en privat rådgiver og en professor fra KU
Life.
Geoparken har indgået en række partnerskabsaftaler med kommercielle aktører inden for bl.a. fødevarer, kunsthåndværk og guidede ture. To gange årligt afholdes udviklingsforum for geoparkens
største samarbejdspartnere, og én gang årligt afholdes partnerforum for foreninger, lokalsamfund og
ildsjæle.
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Hedeland som naturpark under Friluftsrådets mærkningsordning
Danske Naturparker
Danske Naturparker er en mærkningsordning for større sammenhængende naturområder, der sætter
fokus på at benytte og beskytte naturen i Danmark. Grundlaget for danske naturparker er en enestående
natur, men også kulturmiljø, rekreative muligheder, formidling og erhverv er vigtige elementer i en
naturpark.
Friluftsrådet beskriver naturparker således:
”Etablering af naturparker i Danmark skal give naturen et løft og give befolkningen bedre muligheder for
friluftsoplevelser tæt på, hvor de bor. Naturparkerne skal sætte fokus på kommunernes naturperler og
bidrage til en koordineret planlægning og udvikling, der tager hensyn til at forbedre naturkvaliteten og de
rekreative behov.”
For at blive naturpark under Friluftsrådets mærkningsordning skal man leve op til en række kriterier, blandt
andet skal minimum 50% af naturparkens areal være beskyttet natur – dog kan der gives dispensation. I
Hedeland Naturpark er der i dag kun omkring 10% beskyttet natur (såkaldt §3-natur). Naturparken skal
også have en præcis geografisk afgrænsning, der bør følge naturlige landskabelige grænser frem for administrative grænser. Man kan læse mere om kriterierne for mærkningsordningen på Friluftsrådets
hjemmeside.
En certificering som naturpark under Friluftsrådet kan sætte Hedelands udvikling ind i en veldefineret
strategisk og organisatorisk ramme, med blandt andet etablering af naturparkråd og udarbejdelse af
naturparkplan. En status som officiel naturpark kan desuden åbne for tildeling af fondsmidler. Senest har
Friluftsrådet i samarbejde med Nordea Fonden fordelt 1,4 mio. kr. til syv lokale projekter i naturparker, der
skal understøtte naturkvalitet, formidling og friluftsliv i Danske Naturparker. Projekterne vil blandt andet
lave idébank, frivillighus, partnerskaber med lokale erhvervsdrivende, teaterforestillinger og naturskole.

Hedeland Naturpark som erhvervsdrivende fond
Hedeland Naturpark kan lade sig inspirere af Naturpark Åmosen og Geopark Odsherred og blive en
erhvervsdrivende fond. Her kunne modellen være, at de tre byråd i fællesskab udpeger en bestyrelse
bestående af kommuner og relevante fagpersoner inden for natur, kultur og oplevelser etc. Bestyrelsens
sammensætning af fagpersoner skal afspejle Hedeland Naturparks vision og strategi. Desuden kan der
tilknyttes både et udviklings- og et partnerforum for større samarbejdspartnere og lokale brugere og
foreninger, der kan være med til at sikre en lokal, brugerorienteret udvikling.
En partnerskabsmodel a la Geopark Odsherred kan desuden give Hedelands udbydere af aktiviteter
(foreninger såvel som kommercielle virksomheder) en samlet brandplatform at promovere sig på. I dag
lider Hedeland Naturpark blandt andet under, at kommunegrænserne både administrativt, politisk og mentalt er trukket relativt hårdt op, hvilket også skinner igennem i en oplevelse af, at de enkelte foreninger
orienterer sig mere mod deres kommunale tilhørsforhold end mod en fælles Hedeland-identitet, selvom
samarbejdsviljen er der. Der mangler med andre ord en konsolidering af Hedeland Naturpark som en
samlet destination. En åbning mod kommercielle partnerskaber kan også være del af en model for finansiering af fremtidige driftsomkostninger, som må forventes at stige i takt med at brugen af Hedeland
Naturpark intensiveres.
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6.1.

Befolkningsvækst, -sammensætning og byudvikling i de tre
kommuner

Greve Kommune
Udvikling 2015-2026 i befolkningens
sammensætning i Greve Kommune:
/ Den samlede befolkningsvækst estimeres til 3%,
med størst stigning i andelen af borgere over 80 år.
/ Lidt større andel af 0-5 årige.
/ Noget mindre andel af 6-16 årige (100 færre
personer).
/ Lidt mindre andel af 17-24 årige.
/ Lidt større andel af 25-64 årige.
/ Lidt mindre andel af 65-79 årige.
/ Noget større andel af 80+ årige (215 flere
personer).

Byudvikling
/ I Kommuneplan 2013-2025 for Greve Kommune er
udpeget to perspektivområder – ét i Tune på 10 ha.
og ét i Karlslunde på 5 ha.
/ Perspektivområder er ubebyggede områder, som er
egnede til fremtidig byvækst på et senere tidspunkt
og som er beliggende i tilknytning til eksisterende
byområder.
/ Perspektivområder omfatter både områder til bolig- og
erhvervsformål og er arealer, der tidligst kan udbygges
efter 2021.
/ Det er en forudsætning for anvendelse
af perspektivområder, at disse omdannes til byområde ved
en planrevision eller
kommuneplantillæg
og efterfølgende lokalplanlægning.
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Roskilde Kommune
Udvikling 2015-2024 i befolkningens vækst
og sammensætning i Roskilde Kommune:
/ Den samlede befolkningsvækst estimeres til 8%,
med lille variation i befolkningens sammensætning,
dog stor stigning i andelen af 80+ årige.
/ Uændret andel af 0-5 årige.
/ Lidt mindre andel af 6-16 årige.
/ Uændret andel af 17-59 årige.
/ Lidt mindre andel af 60-66 årige.
/ Uændret andel af 67-79 årige.
/ Noget større andel af 80+ årige (1.761 flere
personer).

Byudvikling
/ I kommunens boligudbygnings-prognose indgår en
forventning om påbegyndelse af i alt 1.163 boliger i
perioden 2014-18, herunder 45 boliger i Vindinge.
/ Vindinge ligger tæt på Roskilde med gode cykelforbindelser til stationen og tæt på grønne områder.
/ Byrådet finder derfor, at det vil være hensigtsmæssigt at placere en kommende boligudbygning i
Vindinge i stedet for at udvide Roskilde by ud i den
grønne ring.
/ I Vindinge er der ledige grunde ved Stærkendevej og
Stålmosen i Vindinge Nord. Herudover er der udlagt et boligområde i Vindinge Vest. På længere
sigt ønsker byrådet at give mulighed for yderligere boligudbygning ved Stålmosen i Vindinge Nord og
ved Mørbjergvænget i Vindinge Syd
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Høje-Taastrup Kommune
Udvikling 2015-2027 i befolkningens vækst
og sammensætning i Høje-Taastrup Kommune:
/ Den samlede befolkningsvækst estimeres til 12%,
med størst ændring i andelen af borgere over 80 år.
/ Uændret andel af 0-5 årige.
/ Lidt mindre andel af 6-24 årige.
/ Lidt større andel af 25-64 årige.
/ Lidt mindre andel af 65-79 årige.
/ Noget større andel af 80 årige (1.302 flere
personer).

Byudvikling
/ Høje Taastrup Kommunes største byudviklingsprojekt de kommende år er den ny bydel NærHeden i
Hedehusene.
/ Det er planen, at NærHeden skal indeholde 3.000
boliger og op til 8.000 nye indbyggere, hvilket vil
fordoble indbyggertallet i
Hedehusene.
/ Bydelen udbygges i etaper over de næste 20 år.
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