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INTRODUKTION

På de følgende sider præsenterer vi vores bud på en strategisk
og fysisk helhedsplan for Hedeland. En plan, vi mener understøtter visionen om at fylde Hedeland med både vildt rolige
og vildt rå oplevelser. En helhedsplan som på én og samme tid
tiltrækker, overrasker og udfordrer brugerne af Hedeland ved at
invitere dem til at sætte deres eget præg på Hedeland og samtidig koncentrerer og iscenesætter oplevelsen af det unikke
landskab som er opstået i kraft af råstofudvindingen i området.
I vores arbejde med helhedsplanen har vi navigeret efter Hedelands vision, og konkretiseret både programmets, visionens og
foranalysens ambitioner i en strategisk og operationel helhedsplan. Vi har arbejdet målrettet med at udvikle et
koncept, der samler de gode ambitioner og danner grundlag for
en robust og positiv udvikling af Hedeland.

Vi har således haft fokus på at favne alle hedelands iboende
kvaliteter - fra det storslåede landskab til mangfoldigheden i de
brugerdrevne aktiviteter: Med en “både-og” tankegang udfolder
vi nu Hedelands potentialer i et koncept som er operativt på
både det fysiske, forretningsmæssige og formidlingsmæssige
plan, og som danner en ramme for både umiddelbart realiserbare projekter og fremtidige visionære tiltag og strategier.
God læselyst!

FÆLLESLANDET
Vi sætter Hedeland på landkortet
som en regional landskabspark
ved at styrke og iscenesætte det
dramatiske og unikke landskab,
der er opstået i kraf af råstofudvindingen i området.
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FORENINGSLANDET
Vi styrker fortællingen om
Hedeland som et deltagerdrevet eksperimentarium, hvor vi
inviterer borgere, virksomheder
og foreninger ind for at udfolde
deres egne ideer og aktiviteter.

Foreningslandet

Fælleslandet

”

FREMTIDENS HEDELAND

Fremtidens Hedeland er kendt som et storslået landskab, der rækker ud
til både lokale brugere og gæster langvejs fra. I fælleslandet forenes
natur med kultur - vildt råt og vildt roligt. I foreningslandet udvikler
deltagerne selv oplevelser og aktiviteter, der tiltrækker, overrasker og
udfordrer”
I fremtiden opleves et samlet Hedeland med en stærk fortælling om det
menneskeskabte landskab og Hedeland er en væsentlig årsag til at
borgere ønsker at bosætte sig på egnen.
Fremtidens Hedeland er en palet af former, farver og aktiviteter, som
på én og samme tid skaber kontrast og styrker hinanden. Her forenes
naturen med kulturen i et landskab, der både rummer højt tempo og stille
fordybelse.
Hedeland er i evig forandring og følger med - altid med afsæt i områdets
fælles geologiske og kulturhistoriske fortælling og altid med kvaliteten i
top.
Hedeland byder alle indenfor og er et yndet udflugtsmål og læringsrum,
der giver livskvalitet, og som man vender tilbage til, hvad enten man bor
tæt på eller kommer langvejs fra.
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Helhedsplan
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AFSÆT

/HEDELANDS POTENTIALER

Hedelands landskabelige karakter og tilblivelseshistorie handler om det geologiske landskabs dannelse, aflejringer i terrænet
over tid, som ved råstofudvindingens udgravninger kommer
til syne i et helt unikt og dramatisk landskab hvor der derved
opstår en natur og en helt særlig topografi hvor aktiviteter
pludselig får nyt liv. Landskabet som er ’flyttet rundt’ og formet
af maskiner er dynamo for nye aktiviteter, et sted ”hvor alt kan
lade sig gøre” netop fordi der her er vendt op og ned på både
landskab og normer.

Hedeland er...

•
•
•
•

Først dyrket af bønderne
Så formet af råstofindustrien
Idag indtaget og aktivereret af naboer,
klubber, gæster mv.
Præget af et enormt borgerengagement
og forskelligartede aktiviteter som former
Hedeland i en egen retning

Hedeland er...
• Et for denne egn helt særligt dramatisk
landskab
• Kulminationen af menneskeskabt terræn
og naturlig succession opleves
• Et manipuleret landskab hvor kontrasten
mellem vildt rolige og det vildt opleves
stærkest i de dybe dale og på de høje
tinder

Ved første møde med Hedeland, fascineres man af det særligt
kuperede landskab, dramatikken i de dybe dale der pludselig
åbenbarer sig som en stærk landskabelig kontrast til det ellers
flade morænelandskab omkring. Det særlige ved Hedeland er,
at efterbehandlingen af råstofgravenes landskab understreger
det menneskeskabte i et stiliseret landskab og at naturen har
kunnet vinde indpas her. Den særlige natur er netop opstået
på grusgravenes blottede mineraljord, hvor arter er skudt frem
omkring de krystalblå søer, stejle skrænter og høje bakker og
har bidraget til at forme Hedelands dramatiske menneskeskabte landskab.

I mødet med Hedeland opdager man også mangfoldigheden i
aktivitetsudbud. Her er der plads til rideklubber, motorsportbaner, fiskeklubber, motionsforeninger, friluftsarrangementer, ja,
selv opera- og kulturevents. Hedeland er for alle, og landskabet
kan pga sin blanding af skønhed og robusthed, bære de mange
aktiviteter. At Hedeland altid er blevet formet af mennesker,
fra bøndernes opdyrkning af hedelandet, til udvindingen af råstoffer og nu borgernes ibrugtagen af landskabet, vidner om en
tilblivelseshistorie hvor landskabet er en legeplads hvor alting
er muligt.

I udviklingen af Hedeland skal både det smukke, dramatiske
landskab med de dybe dale og de mangfoldige borgerdrevne
aktiviteter være bærende, og vi ønsker igennem vores helhedsplan at præsentere et koncept som netop favner og aktiverer
begge sider af Hedeland under overskriften ’Hedeland - skabt af
mennesker’.
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DIAGRAM: HEDELANDS DNA

/SÆRLIGT OPLEVELSESRIGE LANDSKABSRUM

Grundet grusudvindingens varierede ophørstidspunkter er der
opstået en række landskabsrum med varierede naturtyper på
forskellige trin i den naturlige succesion.

De mest oplevelserige steder er knyttet til de dybeste dale - der
hvor der er blevet gravet mest, der hvor vandet er kommet
frem.
Diagrammet viser de landskabsrum, som idag er udviklet til
oplevelsesrige destinationer for natur, kultur og rekreative
oplevelser og i kraft af deres størrelse og varierede karakter er
steder hvor man tydeligt oplever det stærkt kuperede, menneskeskabte landskab i kontrast til det flade moræneland omkring.
I disse landskabsrum træder fortællingen om det menneskeskabte landskab tydeligst frem.

Udfordringen idag er imidlertid, at disse særligt oplevelsesrige
landskabsrum ligger spredt og ikke er særligt godt forbundet.

HEDELAND - Skabt af mennesker | Parrallelopdrag
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AFSÆT

/SÆRLIGT OPLEVELSESRIGE LANDSKABSRUM

- Skoven 10
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- Bjerglandet -

- Kulturscenerne ved Flintesø

- Lergraven -

- Langsøen -

- Vinterrasserne -

- Hededalen -

- De Tusind Tinders Land HEDELAND - Skabt af mennesker | Parrallelopdrag
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KONCEPT

Hedelands identitet, karakter og dna styrkes gennem udvikling
af Hedeland i to ligeværdige “lande”:
1/ FÆLLESLANDET En landskabspark med fortællinger
om det menneskeskabte landskab
2/ FORENINGSLANDET
En deltagerdrevet mosaik
af aktivitetsudbud

Fælleslandet og Foreningslandet inddeler og strukturerer
brugen af Hedeland, så der opnås balance mellem benyttelse og
beskyttelse.
Igennem arbejdet med Fælleslandet og Foreningslandet styrkes
en unik Hedelandoplevelse, som opstår netop i synergien mellem de to, det bjergtagende Fællesland og det community-drevne Foreningsland. De to lande kan udvikles simultant, men det
er i kraft af deres indbyrdes forskellighed og den kontrast og
udveksling der opstår imellem dem, at Hedeland kommer på
landkortet som et helt særligt område.
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IDAG

FØRSTE ETAPE

IDAG

FØRSTE ETAPE

De mest oplevelsesrige dale ligger spredt og man oplever
som regel kun en ad gangen ved besøg i Hedeland

Aktive foreninger ligger idag spredt i Hedeland og
er indbyrdes uafhængige

Oplevelsesrige dale indenfor Hedelands område samles
og tilgængeliggøres i én sammenhængende landskabspark

I arealerne omkring Fælleslandet giver vi Hedeland frit i et
Foreningsland, hvor der er plads til skæve aktiviteter, socialt
entreprenørskab og et rigt foreningsliv.

FÆLLESLANDET

En landskabspark med fokus på oplevelser, natur og bevægelse
FYSIK
En samlet destination - en koncentreret og sammenhængende
landskabspark med natur- og kultroplevelser side om side

FORMIDLING
En klar visuel og letkendelig designlinje og materialeguide, der slår
igennem på alle niveauer, fra fysiske elementer over trykt materiale til web.

FORRETNING
Fælleslandet driftes intensivt af I/S Hedeland med hjælp fra aktive brugere,
der tilfører forskellige kapitalformer samt økonomisk støtte fra fonde og
sponsorater.

FREMTIDIGT LOOP

Landskabsparken udvides efterhånden som grusgravning i interresseområderne ophører og former til sidst et rekreativ landskabspark-loop.

FORENINGSLANDET

Et deltagerdrevet eksperimentarium for
deleøkonomi, andelstanker og aktivt foreningsliv
FYSIK
En mosaik af brugerdrevne aktiviteter. Et åbent land, hvor nye kan komme
til og næsten alt er tilladt
FORMIDLING
Brugerne er selv med til at udarbejde formidlingsmateriale og wayfinding
med afsæt i en design- og materialeguide.

KONCEPTPLAN

FORRETNING
Områder lejes ud til foreninger og klubber mere eller mindre permanent.
Brugerne står selv for driften og betaler lejeindtægt samt afgift ifm. større
aktiviteter.

FREMTIDIG NÆRREKREATIV AKTIVITETSZONE VED ALLE NABOBYER
Foreningslandet kan gradvis udvides mod byerne nord, vest og
syd. Synergien mellem Forenings- og fælleslandet bliver et attraktivt bosætningsparameter.

HEDELAND - Skabt af mennesker | Parrallelopdrag
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DISPOSITIONSPLAN

Dispositionsplanen er den fremtidige planlægningsramme omkring Hedeland - både Fælleslandet og Foreningslandet.
Planen giver et fokus for det arbejde, som er nært forestående
og fungerer som et strategisk værktøj til den langsigtede planlægning.

Fælleslandet vil fremstå med en tydelig, nøje planlagt og designet identitet - hvorimod foreningslandet i højere grad er en
strategi om et dele- og andelsøkonomisk fællesskab gennem en
målrettet platform, der understøtter foreningslivet.

Vi skaber en sammenhængende landskabspark i Fælleslandet
med en variation i natur- og kulturoplevelserne i et 42 km stort
loop omkring Vindinge.

Vi tydeliggør de forskelligartede landskabelige værdier igennem en strategisk plejeindsats - til en fremtidig serie af mangfoldige landskabelige rumligheder og stærke oplevelsesværdier
som perler på en snor.
Vi binder fælleslandet sammen i en stærkt scenograferet stiforbindelse - som iscenesætter det menneskeskabte landskab i
Hedeland.
Vi fortæller denne historie gennem en række pejlemærker og
arkitektoner.

Foreningslandet er en åben palette af muligheder for eksisterende og fremtidige brugere, interessenter og naboer som vil
engagere sig på forskellig vis. Deres aktiviteter forholder sig til
den landskabelige ramme med skov og slette, som udgør spillepladen for Foreningslandet.
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Hedebostien vil være den fremtidige hovedsti igennem Fælleslandet - den vil blive en del af loopet.
For Hedeland som destination er det væsentligt at etablere én
hovedankomst, placeret midt i det fremtidige loop. På den måde
aktiverer vi en del af Hedelands fantastiske natur, som ikke idag
er i spil. Fra Hedehusene (s-tog) og Tune markerer vi ankomsten med selvstændige ankomst- og info-punkter. Herudover
findes en lang række lokale indgange og parkeringspladser mv.
I fremtiden viser et hierarkisk system vej for førstegangsbesøgende og binder infrastrukturen på en regional og national
kontekst, mens vi samtidig skaber en rig variation og gode
forbindelser til området i et lokalt perspektiv.

Vores etablering af det samlede Fællesland og den fulde udbygning af Foreningslandet er vores bud på en realisering af den
samlede vision for området. Men vores udviklingsplan er robust
nok til, at brugerne vil mærke en forandring allerede fra dag ét,
da vi anvender de samme principper og redskaber hele vejen
igennem etapeplanen.

DISPOSITIONSPLAN 1:25.000
Hedelands fremtidige hovedstruktur og opdeling

HEDELAND - Skabt af mennesker | Parrallelopdrag
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HOVEDGREB

FÆLLESLANDET
EN LANDSKABSPARK I SÆRKLASSE...

I Fælleslandet styrker vi Hedelands mest særegne og oplevelsesrige landskabsrum gennem en målrettet indsats i anlæg, drift og naturpleje for at styrke de
forskellige landskabsrum. Etape 1 omfatter:
• Kanalskoven
• Bjerglandet
• Bakkekammen
• Kulturscenerne
• Mineralhullet
• Lergraven
• Cirkelsøerne
• Langesø
• Terrassebakkerne
• Lynghededalen
• De Tusind Tinders land
16
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... MED EN PERLERÆKKE AF STYRKEDE  NATUR- OG
LANDSKABSOPLEVELSER

Gennem en samlet stiforbindelse iscenesætter vi Fælleslandets landskabsrum til
en spektakulær og scenograferet oplevelse, hvor den besøgende kropsligt bevæger sig op og ned og igennem det menneskeskabte landskab. 11 landmarks (arkitektoner) og en række pejlemærker i terræn udpeger steder, hvor udsigten er
særlig smuk, hvor der er en historie at fortælle om råstofudvindingen, en særlig
naturtype, der er værd at opsøge eller hvor der er rum for at skabe en helt unik
landskabs oplevelse gennem netop placeringen af en arkitekton. Her iscenesættes
landskabet. De 11 arkitektoner bliver målrettede punkter at bevæge sig efter eller små destiantioner i den store regionale destination Hedeland.
Gennem en præcist defineret designmanual tilgængeliggøres Fælleslandet via:
• En ny hovedindgang
• Forbedrede lokale indgange ved Hedehusene og Tune
• En ny samlende hovedsti med tilknyttede pejlemærker
• En række ’arkitektoner’ som iscenesætter landskabet og fortællingen om det
menneskeskabte landskab

FORENINGSLANDET ET BORGERDREVET EKSPERIMENTARIUM
FOR DELEØKONOMI, ANDELSTANKER OG AKTIVT FORENINGSLIV

Foreningslandet er en opgradering af den kultur, der allerede i dag præger Hedeland. Vi ønsker at bringe foreningskulturen et skridt videre og opdatere den til
det nye årtusinde, hvor tanker om deleøkonomi, andelssamfund og alternative
organisationsformer spiller en stadig større rolle i udviklingen af et samfund, der
er bæredygtigt på alle parametre.
Ideen er grundlæggende, at vi etablerer en del af Hedeland som en ny ‘Fælled’
forstået som et område, der deles af mange mennesker med forskelligartede
interesser, men et fælles mål, hvor aktive brugere kan ‘investere’ i udviklingen helt i tråd med de eksisterende brugeres bidrag til området i dag, men med den
væsentlige forskel, at investeringen synliggøres, formaliseres og forstås som en
egentlig værdi for området.

De aktive brugere bidrager med kapital i bred forstand - forstået som kreativ,
kulturel og social kapital, mens I/S Hedeland og andre aktører støtter op om
investeringerne med økonomisk kapital i form af adgang til jord og evt. driftsstøtte. Ved at styrke fortællingen om frivillighed og foreningskultur kan vi tiltrække
både dagsbesøgende, men så sandelig også ressourcestærke borgere, der ønsker
at bosætte sig tæt på Hedeland.
Foreningslandets aktiviteterne tilpasser sig landskabet - skoven eller græsningslandet. Ligeledes sikres det at §3 natur og gravhøje respekteres.

HEDELAND - Skabt af mennesker | Parrallelopdrag
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DEN LANDSKABELIGE RAMME
OG KANTZONER

For at styrke naturoplevelsen koncentrerer vi den primære
fremtidige pleje- og drift til at gælde de varierede landskabsrum
i Fælleslandet. Vi styrker naturkaraktererne målrettet gennem
en bevidst differentiering af naturen i Fælleslandet, hvor der
tages individuelt stilling til om der skal bevares, om naturen
som er på vej skal forstærkes eller om der skal etableres nye
naturtyper
Fælleslandet driftes og styres således igennem præcise plejeog driftplaner, som tilgodeser natur, biodiversitet, oplevelsesværdierne etc. I en bevægelse gennem Fælleslandets landskab
vil man opleve en perlerække af helt unikke landskabsrum, som
er på varierede stadier i succesionen.
Landskabet i Foreningslandet består af to overordnede karakterer; skoven og sletten. De vil definere Hedelands landskabelige kant mod omverden, lige såvel som de vil fungere som den
rumlige grænse mod Fælleslandet.
Områderne vil ikke være omfattet af en egentlig drift, her må
naturen i store træk tage over og successivt gøre det meste af
arbejdet. Det vil blive et dynamisk landskab hvor naturen over
en lang periode vil udvikle sig mod skov.

Hvor nye eller eksisterende brugere indtager områder i Foreningslandet, opstår naturligt lysninger, huller eller nye brikker
- det er dette store landskab robust overfor og mangfoldigheden
tilskyndes. Der opsættes klare spilleregler og zoner - alt kan
ikke foregå overalt.
Grænsen mellem fælleslandet og foreningslandet trækkes på
diagrammet til højre tydeligt op som den røde streg, men alene
som en administrativ grænse. den rumlige grænse vil i højere grad være graduerende, men dog således at fælleslandet
afgrænses mod foreningslandet af skov eller slette.
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Foreningslandet

Skov

Fælleslandet

Foreningslandet

Græsland

STRATEGI FOR PLEJE OG -DRIFTSINDSATS

1) Fælleslandets forskellige landskabsrum
Drifts- og plejeplan og indsats målrettet hver karakter.

2) Skoven
Hvor vi ‘lader stå til’ og lader springe i skov
Dog etabler vi lysninger og bufferzoner omkring fredede naturtyper

3) Græslandet
Åbne arealer afgræsses eller slås og fredede naturtyper og gravhøje bevares,

SAMMENSÆTNING AF LANDSKABS- OG NATURTYPER
1:25.000
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OVERGANGEN MELLEM
FÆLLESLAND OG FORENINGSLAND
NATUR OG TERRÆN SOM RAMMEN OM FÆLLESLANDET
Foreningslandets landskabstyper, skaber rumlige grænser mod
Fælleslandet. Skoven og Sletten skaber således en tydelig ramme for mødet mellem Fælles- og Foreningsland. Dertil kommer,
at Fælleslandets forskellige landskabsrum præges af et stærkt
kuperet landskab - det menneskeskabte og udgravede landskab.
Derfor vil terrænformationer i høj grad markere den rumlige
grænse mellem Fælleslandet og Foreningslandet.
FORENINGSLANDET SOM EN MOSAIK AF AKTIVITETER
I foreningslandet kan brugernes idéer og initiativer imødekommes og udfoldes. Visionen er en mosaik af aktiviter og muligheder, således at Foreningslandet også vil være en væsentligt del
af fortællingen om det menenskeskabte Hedeland.
Præcise guidelines inddeler Foreningslandet i zoner, som
forholder sig til respektafstande til beskyttede naturområder,
byerne, Fælleslandet mv. Overordnet indrettes Foreningslandet
med en respektzone mod Fælleslandet og mod byerne som kan
benyttes til nærrekreative zoner, zoner for aktivitet og samvær
og klub- og foreningszoner. Udenfor respektzonerne for brugerne af Foreningslandet frit spil til at lave mere permanente
aktivitetszoner, virksomhedszoner og frizoner hvor alt kan ske.

20

HEDELAND - Skabt af mennesker | Parrallelopdrag

Skov

Spejderlejr

Foreningsland

Forhindringsbane

Skrænt
Græsland
Paintball

Fællesland

Græsninglaug

Fællesland

Græsland

Ridebane

Haveforening

Skov

Græsninglaug

Hovedsti

Foreningsland

Bistader

Græsland

Fællesland
Fælleslandet
Sti

Græsland

Skov

Skrænt

Foreningsland

Foreningsland

Respektzone ved byerne:
Nærrekreative zoner
Aktivitet og samvær
Klub- og foreningszoner

Foreningslandet får frit spil:
Permanente aktivitetszoner
Virksomhedszoner
Frizoner
Hovedsti
Skrænt
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Fælleslandet
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IDAG

De mest oplevelsesrige dale ligger spredt og man oplever
som regel kun en ad gangen ved besøg i Hedeland
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FØRSTE ETAPE

Vi samler og tilgængeliggør de oplevelsesrige dale indenfor Hedelands
område i én sammenhængende landskabspark

FREMTIDIGT LOOP

Vi udvider landskabsparken efterhånden som grusgravning i interresseområderne ophører og former til sidst et rekreativ landskabspark-loop.

FÆLLESLANDET

KONCEPT
Vi samler og tilgængeliggør de oplevelsesrige dale som idag ligger spredt i Hedeland til én sammenhængende landskabspark.

Vi udvider landskabsparken efterhånden som grusgravning i interresseområderne ophører og former til sidst et sammenhængende varieret landskab i de dybe dale - et potentielt rekreativt
loop med god nærhed til alle nabobyerne og med en perlerække af landskabsoplevelser i særklasse.
EN REGIONAL REKREATIV DESTINATION
Vi gør Fælleslandet til et et samlet koncentreret oplevelseslandskab. Her samler og bearbejder vi de tidligere grusgravsarealer
som en sammenhængende landskabspark i grusgravs-dalene.
Fælleslandet byder på storslåede natur- og kultroplevelser hvor
netop det menneskeskabte landskab er attraktionen.
Fælleslandet bliver således en ny type landskabspark hvor
de helt særlige dramatiske terrænformer, unikke naturtyper,
stilistiske landartformationer og fremtidige nye landmarks som
iscenesætter og som formidler det særlige menneskeskabte
landskab kan opleves.
Fælleslandet administreres og driftes af I/S Hedeland med
hjælp fra Foreningslandets aktive brugere, som tilfører forskellige kapitalformer samt økonomisk støtte fra fonde og sponsorater.

Fælleslandet udvikles gennem en målrettet indsats i naturpleje,
nyanlæg og koncenteret driftsindsats. Hovedelementerne i den
fysiske udvikling af Fælleslandet består i:
1/AT ETABLERE EN NY HOVEDINDGANG TIL FÆLLESLANDET
2/ AT ETABLERE EN NY HOVEDSTI RUNDT I FÆLLESLANDET

3/ AT STYRKE LANDSKABSRUMMENES NATURKARAKTERER
4/AT STYRKE LANDSKABSOPLEVELSERNE GENNEM LANDMARKS - PEJLEMÆRKER OG ARKITEKTONER

Gennem disse fire tiltag, kombineret med en klar formidlingsstrategi og forretningsplan, som udfoldes senere i denne
helhedsplan, kan Hedeland bygge videre på sin fortælling om
råstofudvindingen og fremdyrkelsen af det menneskeskabte og
dramatiske landskab, hvori de store kontraster mellem natur og
kultur er fundamentet for en helt særlig landskabsoplevelse.
HEDELAND - Skabt af mennesker | Parrallelopdrag
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ANKOMST TIL FÆLLESLANDET
/ ÉN PRIMÆR ANKOMST

Når Hedelands landskab åbner sig foran en, som en dramatisk
terrænsænkning i det ellers milde og flade morænelandskab
på midtsjælland, bjergtages man. Det er netop sådan man skal
møde Hedeland - fra et sted hvor suset af pludselig at stå ’på
toppen’ af et dallandskab og ’på kanten’ af et dramatisk og varieret landskab.

I dag findes der i Hedeland mange mindre ankomstpunkter
som overvejende er kendte for lokale besøgende. Mange af de
nuværende ankomster præsenterer dog ikke Hedelands dramatiske landskab, men er i stedet hengemte som små p-pladser i
tilknytning til vejene, eller skjult bag rideklubben eller andre af
hedelands lokale foreninger.

For at styrke oplevelsen af Hedelands Fællesland som en samlet
regional landskabspark, etableres derfor en ny samlet ankomst
hvorfra særligt nye besøgende, skoler og institutioner kan begynde deres tur ud i Fælleslandet. Én ny primær ankomst vil for
fremtiden præsentere Hedeland fra sin bedste side, en ankomst
hvorfra man kan orientere sig over hele området og planlægge
sin tur.
Vi foreslår en strategisk god placering i nordvest, som kobles på
både Hedebostien og områdets større veje. Den ny hovedindgang er centralt placeret for både stiforbindelser og bilister ad
alle ankomstveje, med 4 min fra afkørsel Holbækmotorvejen,
14min fra køgebugt motorvejen og kun 10 min fra Roskilde.
Med den ny ankomst får Hedeland en ny smuk ankomst giver
mulighed for at præsentere området på bedste vis og sætte
scenen for en god og helstøbt oplevelse.

Ad Østre Vindingevej præsenteres området fra sin smukkeste
side, idet man ankommer højt i landskabet ad den flotte snoede
landevej. Inden man ankommer får man smukke “smug-kig” til
grusgravsområderne, inden det store landskab åbner sig op og
imponerer med sin storslåede udsigt ind over Hedeland, med
det dramatiske bjergland i forgrunden og Flintebjerget i baggrunden. Her kulminerer udsigten over Hedelands dramatiske
landskab med de dybe dale og fjerne bjergtinder.
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Diagram 1:40.000

ANKOMST FRA NORD

Enkelte steder er der pause i trærækkerne og udsigten
over Hedeland, der ligger sænket i de gamle grusgraves
dale, åbner sig mod øst

Østre Vindingevejs smukke bugtede vej er indrammet af vejtræer skabe og man bevæger sig
mod Hedeland i en smuk grøn korridor
1

2

Efter vejen slår et sving, åbner der
sig mod øst pludseligt et bjergtagende landskab og man mærker
Hedelands dramatiske landskab helt
tæt på

Netop her, ved ankomstmuren, kan man dreje af,
sætte bilen, mødes og få information om Hedeland - eller blot læne sig op ad muren og sænke
skuldrene og lade suget af det imponerende
landskab overvælde en

Man oplever de blottede skrænter, ser
henover den lavtliggende skov og får en
fornemmelse af Hedelands lave dale, der
strækker sig mod øst

3

Og til sidst åbner sig et imponerende
landskab med dybe dale, søer og bjergtinder i det fjerne - en skarp kontrast til
egnens ellers flade markjorde
4

5

Des længere man bevæger sig mod hovedindgangen i nord, oplever man hvordan naturen
har indfundet sig ud på de stejle skrænter,

3

4

Et mylder af maskiner, blotlagte skrænter med
synlige jordlag, bunker af grus vidner om Hedelands råstof og dannelseshistorie

2

Når man passerer Vindinge åbner sig udsigten
over de aktive grusgrave og man kan fascineres
af mennesker og maskiner der arbejder i graven

1

ANKOMST FRA SYD
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DET NY ANKOMSTSTED
ANKOMSTVÆGGEN
Ankomstvæggen er det første pejlemærke der etableres i forbindelse med åbningstrækket for hele området. Væggen ligger
langs med parkeringsområdet og indeholder informationer og
wayfinding til både fælleslandet og foreningslandet.

Mødested
Information
Overblik Og Historie

Ved ankomsten til Hedeland vil man således blive mødt af tydelig information om området. Herefter bevæger man sig igennem
væggen og bliver ramt af den storslåede udsigt over fælleslandet. På indersiden af væggen favnes udsigten og en række
nicher i væggen giver mulighed for ophold. Her vil man kunne
sidde alene og nyde den storslåede udsigt, eller man kan samles
en gruppe og få en introduktion til området.
FREMTIDIG UDVIKLING
Såfremt man over tid finder økonomi til det, vil ankomstområdet kunne suppleres med endnu et pejlemærke - et ankomsthus
der indeholder frontdesk til HedelandI/S, en café der sælger
Hedeland produkter og fungerer som et multifunktionelt fysisk
mødested for Hedelands andelsplatform.
UDGANGSPUNKT FOR TURE
Fra den ny ankomst begynder en ny hovedsti, som leder besøgende igennem Fælleslandets landskab.

Mødested
Information
Overblik Og Historie

ANKOMSTSTEDET SOM RAMME
FOR ANKOMSTEN TIL HEDELAND

Klubhus
Mødelokaler
Café/Restaurant

MULIGHED FOR UDVIDELSE OG STYRKELSE
AF ANKOMSTSTEDET FUNKTION
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PLANUDSNIT
DEN NY ANKOMST

Skov i Fællesland

Skov ved naturlig succession i Foreningsland
Sø & kanal

Vådområde

Skrænter med overdrev
Græsland

I

P

50

Pejlemærker

Info - Parkering
Højdemeter
Hovedsti

Eksisterende sti & vej
Ridesti

Brugere
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ÉN SAMLENDE HOVEDSTI I FÆLLESLANDET
/ STIFORLØB I FÆLLESLANDET

Idag har Hedeland allerede et omfattende netværk af stier, men
de er primært koncentreret omkring den nord-syd gående akse
forbi Flintesøen, hvor de fleste stier er lineære og man må ofte
gå ud-og-hjem ad samme sti.

Med den ny hovedsti dyrker vi ’rundturen’ og prioriterer stinettet og skaber et tydeligt hierarki i stinetværket.
Vi forbinder og tilgængeliggør Fælleslandet gennem netop
denne nye sti, som vi poder med en række nye landmarks i form
af pejlemærker og arkitektoner. Den ny sti faciliterer således en
sammenhængende naturoplevelse når man bevæger sig rundt i
landskabet. I nord og syd løber hovedstien igennem Foreningslandet og kobler sig på de lokale indgange ved Hedehusene og
Tune.

42km’s loop i Fælleslandets
fulde udstrækning

Hovedstien fører besøgende gennem Fælleslandets allermest
spændende landskaber og giver mulighed for at vælge loops
af forskellig længde afhængig af hvor lang en tur man ønsker
at tage. Hovedstiens ydre loop er bred og med plads til både
gående og cyklende og bliver en naturlig forlængelse af Hedebostien, mens ’genveje’ på tværs er smallere og kun for gående.
Hovedstien danner slåedes både et stort loop på ca 20 km og en
række mindre loops, der gør det muligt at tage alt fra 1-40km
lange ture.
Tilsammen giver den ny hovedankomst og hovedstiens brede
stier både adgang og oplevelsesmuligheder for alle brugere,
også brugere med handicap. Hovedstien placeres i landskabet
så den så vidt mulig er tilgængelig for alle, dog under den landskabelige forudsætning at det er en del af stiens natur at bevæge sig både stejlt op og stejlt ned, henover vand og igennem
tætte bevoksninger for at komme igennem alle Fælleslandets
landskabsrum. Stien udformes som en 3m grussti med strategisk placerede pejlemærker der ved stikrydsninger markerer
hovedstien, rummer info og sikrer nem wayfinding.

Langs stien etableres pejlemærker og arkitektoner, som stedsspecifikke konstruktioner der iscenesætter og formidler landskabet. I det følgende beskrives Fælleslandets landskabsrum og
der udfoldes et katalog over pejlemærker og landmarks langs
stien som netop aktiverer, iscenesætter og sætter rammen for
oplevelsen af landskabet.
32

Eksisterende MTB-stier og ridestier bevares, og vedligeholdes
af klubberne som benytter stierne.
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HOVEDSTIEN
1:25.000Primære indgange

Primær information og way�inding
Primære indgange
Sekundær way�inding
Primær information og way�inding

51
51

Eksisterende og nye landmarks
Sekundær way�inding
Meter over havets over�lade
Eksisterende og nye landmarks
Meter over havets over�lade

REFERENCEFOTOS PÅ STIEFORLØB

Over vandet

Over vådområder

Vand, grussti, landmarks

HØJDEMETER
1:50.000

Hovedstien bugter sig op og ned i det kuperede terræn,
og bevæger sig fra det omkringliggende landskabs kote52
hele 20 meter ned i til vandoverfladerne i kote 32

DISTANCE
1:50.000

Følger man hovedstiens ydre loop tilbagelægger man
20km . Ad genveje kan man bevæge sig i rundture af
1-40km . I fremtiden er der potentiale til at udvkle en
Hedelands-maraton med 42km rundt i det fulde Fælleslandsloop.

På toppen

Op ad skråningen
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STYRKEDE LANDSKABSRUM

Den landskabsmæssige tilgang til Hedeland har indtil idag,
været at udforme de efterladte graveområder ud fra æstetiske
og funktionelle formål, hvilket ses i området ved Flintesø hvor
skibakken og amfiscenen er smukke eksempler herpå, men
områdets landskabelige skønhed kommer også til udtryk i de
områder hvor naturen har fået lov at tage over, som i Bjerglandet i nordvest, Kanalskoven og De Tusind Tinders Land i syd.

De menneskeskabte landskabsformers skønhed kan således
aktiveres både ved at være vildt kultiverede og ved at være
vildt naturlige, og det er netop kontrasterne mellem årtiers
forskellige formsprog og efterbehandling som gør Fælleslandets
landskabsrum fremstår så mangfoldige. At grusgravningen er
ophørt gradvis har sat gang i en forskudt succesion i Fælleslandets dale, og med den varierede indsats der indtil nu er gjort i
Fælleslandet har man et solidt udgangspunkt for at fortsætte og
styrke variationen i Fælleslandets landskabsrum.

For at styrke landskabsrummene og dermed Hedeland som
landskabspark, koncentrerer vi den fremtidige pleje- og driftsplan til at gælde de varierede landskabsrum i Fælleslandet. Her
styrker vi naturkaraktererne under bevidst differentiering af
naturen, men med udgangspunkt i de nuværende landskabskarakterer.
I bevægelselsen gennem Fælleslandets landskab vil man således
opleve en perlerække af helt unikke landskabsrum som udtrykker forskellige stadier i succesionen og forskellige resultater af
råstofudvindingens manipulation af terrænet.
I de dybe dale i tidligere råstofgrave finder naturen de allerbedste betingelser for at opnå stor biodiversitet med store og rige
plantesamfund, da der her er mager og næringsfattig jordbund.
Idag rummer Fælleslandet allerede et væld af planter, svampe
og dyr som er tilpasset disse forhold. Søer og kanaler i Hedeland er rene og kalkholdige og har et særligt dyreliv og et rigt
fugleliv, og det er da også netop søerne som danner centrum og
udgangspunkt for Fælleslandets landskabsrum.
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VILDT RÅT OG VILDT ROLIGT
Landskabet i Fælleslandet udvikles så der fortsat er både
“vildt rå” og “vildt rolige” landskabsoplevelser, rum for events,
offentlige arrangementer og tilbagetrukne stille oplevelser i et
med naturen. For Fælleslandet skal der udvikles en driftsplan
der organiseres og varetages af Hedeland I/S, og som sikrer den
fortsatte udvikling og pleje af de varierede landskabsrum, fra
Kanalskoven i nord til De Tusind Tindersland i syd. I fremtiden
kan nuværende grusgrave ( i interesseområderne) inkluderes i
Fælleslandet, således at landskabsrummene fra Øde Hastrups
Skovland til Vindinges Nordsøer styrkes, forbindes og tilgængeliggøres via en udvidelse af Fælleslandets hovedsti.
Landskabsrummene i Fælleslandet er:
1/Kanalskoven
Den tætte skov bevares, men der foretages rydning af bevoksning i og langs kanalerne

2/Bjerglandet
Det betagende Bjergland er et bjergtagende landskab med dybe
dale, et smukt stort vandspejl og høje bakkeøer. De åbne vandflader og de lave buske på bjergskråningerne danner Bjerglandets landskabsrum, indrammet af Kanalskoven i nord og ny
skovbeplantning i syd.
3/Bakkekammen
Den langstrakte bakkekam i det lysåbne græsland uden buske
og træer træder frem som et panoramagivende udsigtspunkt
midt i det nordlige Fællesland, hvor man har 360graders udsigt
over det nordlige Hedeland
4/Kulturscenerne
Tilsammen danner Flintebjerg, Flitesø og Amfi’en et skarpt
landskabeligt kulturlandskab kendetegnet ved åbne græsarealer og præcise terrænformationer

5/Mineralhullet
Den blottede mineraljord skaber et lyst og åbent landskabsrum som fastholdes for at iscenesætte den blotlægning der har
skabtgrobund for hele Hedelands nye kalkjordsplanter
6/Lergraven
Et tætbevoksede landskabsrum og en fugtig og våd mosejord

7/Cirkelsøerne
Cirkelsøernes landskabsrum indrammes af nye skovarealer og
står som præcise vandscener i overdrevslandskabet

8/Langsøen
Lysåbne skrænter hhvor vegetationen holdes lav og søens langstrakte vandflade er landskabets attraktion
9/Terrasserne
Et skarpt terrasseret kulturlandskab med Hedelandsvinstokkeinstokke
10/Hededalen
Et mildt bakket hedelyngsland med bærbuske og lyng

11/De Tusind Tinders Land og Ørnemosedalen
Et overdrevspræget landskab med lave kratvegetationer på
bakkesiderne, neturligt dyreliv og mindre moseområder

I fremtidens udvidet version vil Fælleslandet i tillæg kunne
udvikldes i:
12/ Øde Hastrup Skovland
13/ Øde Hastrup Søland
14/ Stålmosebjerget
15/ Klimaskoven
16/ Vindinge Nordsøer

”

KONTRASTERNE

I Hedeland spiller kontrasterne en vigtig rolle. Skarpt skårne
og blødt formede bakkelandskaber med storslåede udsigter
ligger side om side med tætte og vilde krat, som kun levner
plads til dyr og fugle. Her mødes de vilde, uplejede landskaber
med de klippede plæner, dyrkede vinmarker og arkitektonisk
formede landskaber i høj kvalitet..”
Citat: Vision for Hedeland

LANDSKABSRUM I FÆLLESLANDET
1:25.000
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OPLEVELSER I FÆLLESLANDET

/ PEJLEMÆRKER OG LANDMARKS I LANDSKABSRUMMENE
EN STYRKET LANDSKABSOPLEVELSE
Vi forbinder de eksisterende landskabelige oplevelser via nye
landskabstiltag og styrkes som en sammenhængende landskabspark via den samlende Hedelandssti.

Landskabsrummenes varierede naturkarakter sætter rammen for oplevelserne i Fælleslandet, og landskabet er således,
såvel kultur- som naturpræget, dét vi iscenesætter gennem
den ny hovedsti og arkitektoner. Med enkle indgreb forstærkes oplevelsen af landskabet. Vi placerer tiltag og funktioner
langs med stiforløbet som bestå vil af praktiske faciliteter og
større arkitektoniske interventioner som iscenesætter naturoplevelserne.  I en graduering fra subtile wayfindingelementer
som viser vej og informerer, til større arkitektoniske elementer
som går i dialog med landskabet, iscenesætter og tilgængeliggør vi Fælleslandets landskabsrum. Som ”perler på en snor”
- højdepunkter på den nye hovedsti - sætter pejlemærker og
landmarks rammen for oplevelsen af Hedelands Fælleslands
menneskeskabte landskab.

I det følgende udfoldes et idékatalog med 10 landmarks - såkaldte ”arkitektoner”. Arkitektonernes faste formsprog skaber
en spænding mellem det naturlige, det bevægelige, det faste, og
der opstår steder hvor man gennem arkitektonets tilstedeværelse bliver mere opmærksom på det landskab der er omkring
arkitektonet. Det afgørende præmis for arkitektonerne, er
en stillingtagen til det landskab de placeres i. Som landmarks
der forstærker og iscenesætter et landskabsrum,indgår hvert
arkitekton i dialog med det landskab det placeres i. Således er
idékataloget første bud på arkitektoner i Fælleslandets landskabsrum, en række landmarks der skaber opmærksomhed og
forstærker landskabsoplevelsen.
Enkelte arkitektoner, som Indgangsvæggen ved den ny ankomst, er afgørende at etablere for at kickstarte udviklingen af
Hedeland, mens andre arkitektoner kan etableres senere.

Idékassen kan ligeledes udvides og man kan forestille sig involvering af andre aktører som eksempelvis kunstere i udarbejdelsen af flere arkitektoner. Et krav er høj arkitektonisk kvalitet,
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og fælles for alle arkitektonerne skal være, at de danner en
kontrast til det vilde og uplejede, et bygget element i det groede
landskab, et snit i det stilistiske terræn. Arkitektonerne vil
således ligge i landskabet som små overraskelser, der drager
besøgende til bevægelse, og subtilt forstærker landskabet hvori
det er placeret.

LANDMARKS I FÆLLESLANDETS LANDSKABSRUM
-PEJLEMÆRKER OG ARKITEKTONER
1:25.000

EKSEMPEL PÅ ARKITEKTON
- LANDSKABELIGE AFTRYK -

Landskabets terrænform fastfryses
i et overfladeaftryk og den omkringliggende natur
og diversitet iscenesættes og aftrykkets terrassering
inviterer til ophold og til leg.
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ET SKÅR I LANDSKABET
I DE TUSIND TINDERS LAND

IDÉKATALOG OVER ARKITEKTONER

ET SKÅR I LANDSKABET
I DE TUSIND TINDERS LAND

/ LANDMARKS - ’ARKITEKTONER’ - I FÆLLESLANDETS LANDSKABSRUM

ET SKÅR I LANDSKABET
I DE TUSIND TINDERS LAND

INDGANGSVÆGGEN
PÅ TOPPEN AF BJERGLANDET

LANDSKABELIGE AFTRYK
I BJERGLANDET

EVENTYRSRUTE
VED KANALSKOVEN

FORENINGSCIRKLEN
PÅ TOPPEN AF BJERGKAMMEN

EN INDKAPSLET STI
VED LERGRAVEN

Idet den besøgende bevæger sig igennem
væggen, folder det storslåede landskab sig ud.
væggen omfavner den besøgende og giver anledning til ophold, forsamling og orientering.

Landskabets terrænform fastfryses
i et overfladeaftryk. Den omkringliggende natur og diversitet iscenesættes og
aftrykkets terrassering inviterer til ophold og
til leg.

I den vilde skov placeres en bygningskrop som indbyder til at gå på opdagelse og komme dybere ind i skovens
natur. En labyrint i landskabet der
vækker eventyreren.

Toppen af bjergkammen iscenesættes
gennem et arkitekton for forening og
samling, et midtpunkt i landskabet
hvor orientering, udkig og bevægelse i
udforskning af formen understreger
rutens forløb

I lergraven snor en omsluttet rute sig
igennem det bakkede landskab.
på væggene kan man gå på opdagelse i viden og historie. åbninger i
konstruktionen tillader øjet at rette
sig ud mod naturen og landskabet
og iscenesætter derved områdets
kvaliteter.
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-3.00

0.00

0.00

EN UDSIGTSBRO
VED MINERALHULLET

KRYB-I-LY-STEDER
VED CIRKELSØERNE

LANGEBROERNE
VED LANGSØERNE

ET LANDSKABSTAG
OVER LYNGHEDEDALEN

ET SKÅR I LANDSKABET
I DE TUSIND TINDERS LAND

Som fingre strækker en bro sig ud
over vandets overflade. den giver
mulighed for at komme helt tæt på
vandet og gør det muligt at gå på
opdagelses i dets univers.

Rundt i søens kant er overdækkede
enheder placeret. De inviterer til ophold, og giver den besøgende mulighed for at gå i ly for vind og vejr.
Gennem et længere besøg kommer
man tættere på den vilde og rå natur.

Ved den langstrakte sø er der placeret
en forbindelse der tillader at bevæge
sig på tværs af vandets forløb. Broen
giver mulighed for orientering og
understreger søens strækning

En blanding af den rå natur og
opholdssteder bevæger sig inde
under et tag. Taget giver mulighed for
forsamling, ophold, undervisning og
hvile. Alt sammen under det samme
tag.

En sti iscenesætter den bakkede
natur ved at skære sig igennem det
bakkede landskab. Stien lader den besøgende komme ind i naturens kerne,
den giver viden og en oplevelse fra en
anden vinkel.
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FÆLLESLANDET
/ I 1:4000

UDSNITSPLAN
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PLANUDSNIT
FÆLLESLANDET

Skov i Fællesland

Skov ved naturlig succession i Foreningsland
Sø & kanal

Vådområde

Skrænter med overdrev
Græsland

I

P

50

Pejlemærker

Info - Parkering
Højdemeter
Hovedsti

Eksisterende sti & vej
Ridesti

Brugere
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Foreningslandet
=

Skov

=

Græs

=

Fællesland
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IDAG

Aktive foreninger ligger idag spredt i Hedeland og
er indbyrdes uafhængige
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FØRSTE ETAPE

I arealere udenom Fælleslandet “gives Hedeland frit” til brugerinitiativer, skæve aktiviteter og socialt entreprenørskab i en
mosaik af muligheder i foreningslandet

FREMTIDIG NÆRREKREATIV AKTIVITETSZONE VED ALLE NABOBYER
Foreningslandet kan gradvis udvides mod byerne nord, vest og
syd. Synergien mellem Forenings- og fælleslandet bliver et attraktivt bosætningsparameter.

ejdes et pressekit med
viteter og områder.
ndshistorier om
tet både på dansk og
pfordres til at aflevere
å en fast skabelon,
ktivitet, forening, FORENINGSLANDET
klub
nde og indeholderHedeland er et godt eksempel på foreningskulturens fortsatte
værdi for både lokalområder og samfund. Engagementet og viljen til at skabe noget sammen er usædvanlig stærk blandt alle
nformationer.

de aktører, vi har mødt i processen. Fælles for mange af de eksisterende brugergrupper er, at de savner et tættere samarbejde,
en koordinering af indsatsen og et forum og mødested, hvor de
kan udveksle både erfaringer, information og ydelser.

designmanual, der
er derfor, at tænke foreningskulturen et skridt
n overordnet linje Vores
i forslag
videre
og opdatere den til det nye årtusinde, hvor tanker om deleøkonomi, andelssamfund og alternative organisationsformer
rugere og besøgende.
spiller en stadig større rolle i udviklingen af et samfund, der er
bæredygtigt på alle parametre.
være udarbejdet af I/S
Ideen er grundlæggende, at vi etablerer en del af Hedeland som
en ny ‘Fælled’ forstået som et område, der deles af mange menelig afsender.
nesker med forskelligartede interesser, men et fælles mål, hvor

aktive brugere kan ‘investere’ i udviklingen - helt i tråd med de
aktive brugeres bidrag til området i dag, men med den væsentlige forskel, at investeringen synliggøres og formaliseres.

op til de enkelte
er de aktive brugere af området primært folk, der bor tæt
nger og frivillige IveddagHedeland.
Vi tror, at det fortsat er denne gruppe vi skal
trække på ift. at udfolde ideen om Foreningslandet. Vi mener
iltning og
dog samtidig, at Foreningslandet som projekt kan være med til
at tiltrække nye beboere til de tre ejerkommuner og til projeksom Nærheden. I fremtiden vil Foreningslandet blive et sted
teter - bare de ter
hvor vi dyrker de mangeartede anvendelser og giver de nærrekreative arealer mod byerne Hedehusene, Vindinge, Reerslev
designguideline, der
og Tune til borgerne, skolerne, institutionerne, til foreningerog til engagerede ildsjæle fra nær og fjern. Et mangfoldigt
ikationen uden atnekludetæppe
af fede ideer, intensiv læring, skæve aktiviteter og

?

socialøkonomiske initiativer.

Vi vil inddele Foreningslandet i zoner og opstille et åbent, men
forpligtende regelsæt, der forvaltes af et Fællesråd. På den
måde sikrer vi at aktiviteter og projekter får størst mulig frihed
til at udfolde og udvikle sig samtidig med, at vi giver brugerne
et ansvar for at organisere deres aktiviteter, så de tager størst
muligt hensyn til andre og skaber mest mulig værdi for alle.
Fremtidens Foreningsland skal være meget for mange i stedet
for noget for nogle.

primært ved de større
landskabsmodel
des et skilt med en
en opfordring til at
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ORGANISATION & REGLER
ORGANISATION
For at sikre Foreningslandet som en levedygtig størrelse, mener
vi, at der skal etableres en organisation, der koordinerer aktiviteterne og er med til at formulere spillereglerne og evaluere på
den løbende drift. Vi foreslår derfor, at der oprettes et Fællesråd med permanent deltagelse fra de tre ejerkommuner og I/S
Hedeland samt tre brugervalgte repræsentanter.
•

•
•

•

FÆLLESRÅDET består af repræsentanter fra I/S Hedeland,
de tre ejerkommuner samt brugervalgte repræsentanter.
Der er i alt syv medlemmer af Fællesrådet. Fællesrådet vælger sin egen formand, næstformand og forretningsfører.
EJERKOMMUNERNE er repræsenteret med hver én repræsentant i Fællesrådet. Kommunerne har samtidig sæde i I/S
Hedelandsbestyrelse.
BRUGERNE har tre repræsentanter i Fællesrådet, der
vælges for to år ad gangen. Alle kan stille op som repræsentanter på Hedeland-portalen og brugerne med de fleste
stemmer opnår valg. Kun registrerede brugere af portalen
må stemme, og hver bruger har én stemme.
I/S HEDELAND har ét sæde i Fællesrådet. I/S Hedeland er
samtidig øverste myndighed og alle indstillede projekter
skal godkendes af I/S Hedeland.

UDKAST TIL FÆLLESREGLER
For at regulere Foreningslandet foreslår vi, at der udarbejdes
et sæt basale adfærdsregler. Nedenstående er blot et udkast,
da vi mener, at brugerne - og Fællesrådet - skal være med til at
formulere reglerne og løbende tilpasse dem til virkeligheden i
Hedeland.

NÅR DU HAR EN IDÉ...
1. Alle er velkomne til at stille forslag på Hedeland-portalen.
2. Alle typer aktiviteter er i udgangspunktet velkomne.
3. Registrerede brugere af Hedeland-portalen kan stemme på
et forslag
4. Alle forslag behandles af Hedelands Fællesråd, der indstiller forslag til realisering til I/S Hedeland.
5. Hvis to forslag omhandler samme område, vil kun det
forslag med flest brugerstemmer blive behandlet af Fællesrådet.
6. Et forslag kan kun realiseres, hvis det godkendes af I/S
Hedeland

NÅR DIT FORSLAG SKAL REALISERES...
7. Du skal indgå en aftale med I/S Hedeland, inden du må tage
området i brug.
8. Du skal sammen med I/S Hedeland sikre dig, at dit forslag
overholder gældende lovgivning.
9. Fællesrådet og I/S Hedeland skal endeligt godkende forslaget, herunder evt. bygninger og ændringer af området,
inden du overtager området.

NÅR DU FORLADER ET OMRÅDE...
10. Der skal ryddes op på grunden og evt. forurening skal
fjernes.
11. Alle midlertidige bygninger og konstruktioner skal fjernes.
12. Hvis en ny bruger vil overtage dine bygninger eller konstruktioner, må du lade dem blive.
13. Fællesrådet og I/S Hedeland skal godkende, at du efterlader
området i den aftalte stand.

BESTYRELSE

EJERKOMMUNER

I/S HEDELAND

FÆLLESRÅD
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BRUGERGRUPPER

NÅR ANDRE BRUGER OMRÅDET...
14. Hvis dit område grænser op til et andet område med en
offentlig stiforbindelse, skal du sørge for at dit område
forbindes til det offentlige stinet.
15. Hvis dit område senere kommer til at grænse op til et område med en offentlig stiforbindelse, skal dit område også
forbindes til stinettet.
16. Dit område må ikke indhegnes og der skal altid være offentlig adgang. Undtaget fra dette er Permanente aktivitetszoner
17. Du må godt have bygninger i dit område, der er aflåste og
ikke tilgængelige for offentligheden.

”

ZONERING AF FORENINGSLANDET

DET FORANDERLIGE
I Hedeland er der altid nyt at se. Selv om du har været
her mange gange, dukker der altid nyt og uopdaget
land frem. For i Hedeland er der plads til forandringer,
både i naturen og i de oplevelser og aktiviteter som
Hedeland indeholder. Hedeland rummer og formidler
fortiden, nutiden og fremtiden i ét samlet greb.
Citat: Vision for Hedeland

1. Permanente aktivitetszoner: Her er målet at udleje et
areal med en horisont på +10 år, der sikrer en fast indtægt i
en årrække. Eksempler er eksisterende lejere som Roskilde
Racing Center og Sjællandsringen, men også Hedeland I/S egne
bygninger, der udlejes. I området må der bygges permanente
bygninger efter aftale, områderne må lukkes for offentligheden,
men lejere opfordres til at koble sig på det fælles stinet.

2. Virksomhedszoner: Her er målet at skaffe en lejeaftale
med en horisont på +5 år, der sikrer en indtægt i en begrænset
årrække. Eksempler er virksomheder med fødevareproduktion,
landbrugsforpagtning/græsningsarealer, planteskoler m.m. I
disse områder må der kun bygges midlertidige bygninger, men
området må hegnes ind såfremt det er nødvendigt for at sikre
aktiviteterne mod f.eks. dyr. Der skal sikres adgang til det fælles
stinet.

3. Klub- & foreningszoner: Her er målet at skaffe en lejeaftale
med en horisont på +5 år, der sikrer en mindre indtægt og/eller
finansiering af driften af det pågældende område. Eksempler
er sportsklubber som tennis, bueskydning, cricket m.m. I disse
områder må klubber bygge egne midlertidige faciliteter efter
aftale med Hedeland I/S. Områderne må ikke hegnes ind og der
skal sikres adgang til det fælles stinet.
=

Foreningsland
Kultur- og eventszoner
Forsknings- og uddannelseszoner
virksomhedszoner
Permanente aktivitetszoner
frizoner

=

Eksisterende matrikler

=

Fællesland

4. Forsknings- & uddannelseszoner: Her er målet at tilbyde
områder til forsknings- og uddannelsesinstitutioner mod at
de drifter området, f.eks. ved at sikre biodiversitet, plante og
høste bestemte afgrøder, eller sikre området for bestemte arter.
Eksempler er agroøkologiske forskningsstationer, anlægsgartneruddannelser, skoleklasser i lokalområdet. m.m. Områderne
skal være offentligt tilgængelige og koblet på det fælles stinet,
men der må gerne oprettes midlertidige, aflåste bygninger samt
særskilte ordensregler.

=

Foreningsland
Foreningsland
og eventszoner
Kultur-Kulturog eventszoner
og uddannelseszoner
Forskningsog uddannelseszoner
= Forskningsvirksomhedszoner
virksomhedszoner
Permanente
aktivitetszoner
Permanente
aktivitetszoner
frizoner
frizoner

=

= Eksisterende
matrikler
Eksisterende
matrikler

=

= Fællesland
Fællesland

5. Kultur- & eventzoner: Her er målet at tilbyde områder, der
kan benyttes til midlertidige kulturelle formål og til events mod
betaling af en deltagerafgift. Events kan også benytte sig af det
fælles stinet, evt. mod betaling af en merafgift, hvis det vurderes at være nødvendigt til genopretning efterfølgende. Eksempler er udendørs koncerter, cykelløb, markeder m.m. Der må
opstilles midlertidige konstruktioner og områderne efterlades i
samme stand, som de blev overtaget.

6. Frizoner: Her er der frit slag for alle typer af aktiviteter både
af kortere og længere varighed. Der stilles ikke store krav til
driften, blot må der ikke forurenes, området skal efterlades rent
og pænt og alle midlertidige konstruktioner og bygninger skal
være fjernet, medmindre der er indgået aftale med den næste
bruger. Områderne skal være koblet på det fælles stinet, hvis
det er muligt, og der skal altid være offentlig adgang.
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SCENARIER FOR FORENINGSLANDET
DE STÆRKESTE RELATIONER TÆT PÅ
Organiseringen af de forskellige lejere af Foreningslandet tager
udgansgpunkt i at des tættere man befinder sig mod fælleslandet jo højere grad af hensyn skal man tage til dette. Det betyder at felter der i høj grad går i sammenspil med Fælleslandet
placeres tæt op ad Fælleslandskabet og felter der i mindre grad
spiller sammen med det Fælleslandet placeres længere væk.

”

Skov i Fællesland

Skov ved naturlig succession

SCENARIE 1: CROSSFIT-ENTUSIASTER FRA GREVE (FRIZONE)

Sø & kanal

Maja & Lise er begge instruktører i en lille crossfit-klub i Greve. Men
faciliteterne er ikke de bedste og i Hedeland har de fået lov at bruge et
område i sommerhalvåret til at bygge en bane, der kombinerer naturoplevelser med crossfit. I samarbejde med spejdere fra Vindinge har de
bygget et crossfit-gym, der er åbent for alle. I klubben i Greve har de kun
godt 100 medlemmer, men hver lørdag dukker der efterhånden mere end
200 op til Hedeland Crossfit.

Vådområde

Skrænter med overdrev
Græsland

I

P

Pejlemærker

Info - Parkering

NEDSLAG
Højdemeter
1:4000
50
Hovedsti

Eksisterende sti & vej
Ridesti

Brugere
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SCENARIE 1
Foreningslandets i sin opstart - Græsningslaug etablerer sig,
Crossfit-entusiaster bruger området i sommerhalvåret

”

SCENARIE 2: HEDELAND HAVTORNSAFT

Som en del af Provenance-forskningsprojektet har Meyers i samarbejde
med lokale aktører etableret en produktion af lokalt-produceret havtornsaft. Saften produceres på et lille, mobilt mosteri placeret i en container på en lejet grund, mens bærrene samles gratis over hele Hedeland.
Flaskerne med Havtornsaft markedsføres med Hedelands logo og sælges
af bl.a. Coop, der også deltager i Provenance-projektet. Udover selve lejeindtægten går en del af overskuddet til projekter målrettet utilpassede
unge i de tre Hedeland-kommuner.

Skov i Fællesland

Skov ved naturlig succession i Fo
Sø & kanal

Vådområde

Skrænter med overdrev
Græsland

I

P

Pejlemærker

Info - Parkering

NEDSLAG
Højdemeter
1:4000
50
Hovedsti

Eksisterende sti & vej
Ridesti

Brugere

SCENARIE 2
Cross-fit udvides da flere ønsker at være en del af Hedeland Crossfit hvor træning sker op og ned af
bakkerne i Hedelands smukke natur. Derer nu også kommet en havtornssaftproducent og et natur- laboratorie i samarbejde med DTU
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”

SCENARIE 3: NATUR/TEKNIK-KLUBBEN
(FORSKNINGS- & UDDANNELSESZONE)

Lærere fra fire skoler i Roskilde er gået sammen med forskere fra
DPU og studerende fra UCSJ om at lave en natur/teknik-klub i Hedeland, hvor der er plads til at eksperimentere med nye læringsformer i naturen. I et overdækket shelter har de skabt et robust
udendørs laboratorium, der samtidig danner afsæt for ture med
4-6. klasser i området.

Skov i Fællesland

Skov ved naturlig succession i Foreningsland
Sø & kanal

Vådområde

Skrænter med overdrev
Græsland

I

P

Pejlemærker

Info - Parkering

NEDSLAG
Højdemeter
1:4000
50
Hovedsti

Eksisterende sti & vej
Ridesti
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SCENARIE 3
Forsningsområdet er blevet et naturlaboratorium, MTB-klubberne har udviddet MTB-stierne og havtornsproduktionen er
overgået til frugtplantage

Brugere
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FORENINGSLAND KONTRA FÆLLESLAND
/ OPSAMLING PÅ SPILLEREGLER

FÆLLESLANDET
ÉN EJER -  CENTRALT STYRET DRIFT
Fælleslandet ligger indenfor I/S Hedelands matrikler og er 100
% ejet af Hedeland I/S. Derved er det muligt at styre udviklingen indenfor fælleslandet præcist hen imod en landskabspark
med en tydelig identitet.

FORSKELLIGE ’LEJERE’ - UDDELEGERING AF DRIFT
Foreningslandet er defineret af at have et direkte tilhørsforhold
til Hedeland området. Det betyder at det ikke er nødvendigt at
hele arealet er ejet af Hedeland I/S.

ÈN PRIMÆR ANKOMST
Selvom der findes mange mindre lokale ankomstpunkter har
fælleslandet en primær ankomst der er strategisk placeret således at den er let at komme til, den er let at finde og den giver et
smukt overblik over naturlandskabet.

FORSKELLIGE ANKOMSTPUNKTER
De mange eksisterende ankomstpunkter bevares således at de
lokale brugere fortsat har let adgang til alle delområder.

ÉN OPLEVELSESRIG HOVEDSTI
Én hovedsti leder besøgende igennem fælleslandets allermest
spændende landskaber og giver mulighed for at vælge loops af
forskellig længde afhængig af hvor lang en tur man ønsker at
tage.

VARIEREDE OG NATURLIGE STIFORLØB
Det skal være muligt at bevæge sig på tværs af alle felter.
Eksisterende stier må ikke skæres over, men skal forbindes.
Samtidig er der ikke krav til hvor meget de enkelte stier driftes.
Forskellige stier vil opstå i de forskellige områder udfra de varierede brugeres behov.

Det er let at finde fra motorvejen og de større byer til Hedelandshuset. Ankomsten iscenesættes landskabeligt ved at
ankomme højt i landskabet fra det flade landbrugsland og pludselig se det dramatiske landskab åbne sig, med Hedelands dybe
dale og bjergtoppe foran sig.

De eksisterende landskabelige oplevelser forbindes via nye
landskabstiltag og via den samlende Hedelandssti. Der skabes
således en sammenhængende naturoplevelse når man bevæger
sig rundt i landskabet.
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FORENINGSLANDET

De lokalkendte borgere og institutioner besøger hedeland fra
de nærliggende byer, hvor man bevæger sig i 3-6 km radius fra
p-pladser og indgange.

FÆLLESLANDET

FORENINGSLANDET

ÉN DESIGNMANUAL
En ny designmanual skaber en samlet klar identitet for hele fælleslandet. Heri indgår rammer for både skiltning, mindre anlæg,
ankomstpunkter og formidling.

ÉN SAMLET FORMIDLINGSSTRATEGI
En ny formidlingsstrategi samler de mange forskellige brugere
under den samlede Hedelands paraply. Heri indgår rammer for
skiltning og formidling.

FOKUS PÅ DEN STORE NATUROPLEVELSE
De eksisterende landskabelige oplevelser forbindes via nye
landskabstiltag og via den samlende Hedelandssti.

MANGE FORSKELLIGE OPLEVELSER
Hver matrikel vil have sin egen specifikke funktion der vil have
forskellige grader af tilgængelighed. Nogle vil være let tilgængelige for besøgende, andre vil i højere grad henvende sig til
faste brugere. En bevægelse igennem foreningslandet vil give
mulighed for et væld af forskellige oplevelser.

Tiltag og funktionerne der placeres langs med stiforløbet vil
være praktiske foranstaltnigner og forskellige oplevelser der
iscenesætter naturoplevelserne.
VILDT RÅT OG VILDT ROLIGT
Fælleslandet driftes og styres igennem præcise pleje- og driftplaner, som tilgodeser natur, biodiversitet, oplevelsesværdierne
etc. I en bevægelse gennem Fælleslandets landskab vil man
opleve en perlerække af helt unikke landskabsrum, som er på
varierede stadier i succesionen.

I foreningslandet breder en mangfoldighed af aktivitetstilbud
sig ud i zonerne nærmest byerne.

VILDT SELVGROET
Landskabet i Foreningslandet består af to overordnede karakterer; skoven og sletten. De vil definere Hedelands landskabelige kant mod omverden, lige såvel som de vil fungere som den
rumlige grænse mod Fælleslandet.
Områderne vil ikke være omfattet af en egentlig drift, her må
naturen i store træk tage over og successivt gøre det meste af
arbejdet.

Hvor nye eller eksisterende brugere indtager områder i Foreningslandet, opstår naturligt lysninger, huller eller nye brikker
- det er dette store landskab robust overfor og mangfoldigheden
tilskyndes. Der opsættes klare spilleregler og zoner - alt kan
ikke foregå overalt.
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Naturzoneringskort for Hedeland
VÆRDIFULDE NATUROMRÅDER
STRATEGISK PLEJE- OG DRIFTSINDSATS

Naturzoneringskort for Hedeland

IDAG

Naturzoneringskort for Hedeland

Feltarbejde: AGLAJA v. Orla Bjørneskov, Henry Nielsen og Eigil Plöger
Tekst og GIS-arbejde: AGLAJA v. Orla Bjørneskov og Eigil Plöger

NUVÆRENDE VÆRDIFULDE NATUROMRÅDER

De største naturværdier er spredt i området, hvor de mest
bevaringsværdige naturtyper (kategori 1) er knyttet til
søer og våde lavninger.
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Feltarbejde: AGLAJA v. Orla Bjørneskov, Henry Nielsen og Eigil Plöger
Tekst og GIS-arbejde: AGLAJA v. Orla Bjørneskov og Eigil Plöger

NUVÆRENDE VÆRDIFULDE NATUROMRÅDER,
IFT. ARTSRIGDOM & OPLEVELSESVÆRDI

Ser vi kortlægningen af de områder, som rummer de største naturmæssige oplevelsesværdier - og sammenholder med kortlægningen af de værdifulde naturområder, er der overlap
mellem de bedst definerede og karakterfulde dalrum og de mest bevaringsværdige naturtyper.

I FREMTIDEN

FREMTIDIGE VÆRDIFULDE NATUROMRÅDER

Som en del af den overordnede strategi skal Hedeland fremtidigt tilbyde en stærk perlerække af både oplevelsesrige og
værdifulde naturområder i Fælleslandet.
I disse landskabsrum skal naturplejen understøtte denne
overordnede strategi om forskellighed og diversitet.
Foreningslandets selvgroede aktiviteter skal være mangfoldige, men landskabet danner et roligt og selvgroet tæppe
omkring det.
Samlet fungerer loopet i Hedeland som en stor økologisk
spredningskorridor for dyr og planter.

KONCENTRERET PLEJE- OG DRIFT AF FÆLLESLANDET

I Hedeland har udgravningerne efterladt en nærmest jomfruelig
mineraljord, og pionerarter har indfundet sig, afløst af andre og
en naturlig succesion har været i gang i mange år. De forskellige
naturområder befinder sig på forskellige stadier i dette øko-system,
og denne historie skal underbygges i de strategiske driftsplaner for
hvert af de 16 naturrum i Fælleslandet.
Der laves således drifts- og plejeplan samt indsatser, som målrettet
beskriver hver karakter. Der tages individuelt stilling til om der skal
bevares, om naturen som er på vej skal forstærkes eller om der skal
etableres nye naturtyper.

MINIMAL NATURPLEJE I FORENINGSLANDET

I Foreningslandets landskab er driften minimal med fokus på to overordnede landskabskarakterer: Sletten og Skoven.
Skoven vil udfolde sig med en naturligt succesion, et særsyn i den danske natur. Tæt på
Fælleslandet plantes enkelte steder, ellers vil nyspiringen af pionerplanter ske langsomt. Vi ser det som en langsom udviklingsperiode, hvor diversiteten vokser sig stor.
For skoven udpeges områder uden pleje hvor skovvæksten vil blive tæt og massiv, og
andre områder hvor der hver 10. år sker en udtynding for at styrke karaktergivende beplantning. Det vil være nødvendigt med en ekstensivt drift af slette-arealerne for at sikre den åbne overdrevs-karakter. Det foreslås som en kombination af ekstensiv græsning
med dyrehold og 1-2 årige høslet. De fredede naturtyper omkring søerne respekteres.
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FORMIDLINGSSTRATEGI & PLACE BRANDING
I visionen for området er det ønsket at skabe en egentlig
destination i relation til både lokale, regionale, nationale og
internationale målgrupper. For at nå dette mål kræver det, at vi
arbejdet med Hedelands brand og får skabt en fortælling og et
oplevelseskoncept, som alle målgrupper kan relatere sig til.

Vores brandingmæssige afsæt er opdelingen i Fælleslandet og
Foreningslandet. Fælleslandet bliver et naturskønt, oplevelsesorienteret område, der i sig selv er en omvej værd. For de lokale
vil det stadig være her, man tager hen på picnic en søndag, rider
en tur eller kører MTB. For de regionale og nationale grupper
vil det være en destination på linje med andre naturområder i
regionen. Men med Foreningslandet - som det andet ben i vores
brand - tror vi på, at vi kan skabe en fortælling, der når ud over
hvad de øvrige naturområder kan tilbyde.
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Med koblingen af Fælleslandet og Foreningslander taler vi til
en global megatrend, hvor verden er ved at være parat til en
deleøkonomisk fortælling, der ikke enten er ren kødløs søndag i
kooperativet eller utæmmet platformskapitalisme.
Vi tror på, at platformen for andelsøkonomi i sig selv vil tiltrække opmærksomhed i ind- og udland. Samtidig er konceptet dybt
rodfæstet i en virkelighed, der allerede eksisterer med aktive,
engagerede frivillige og lokale borgere. Dermed bygger vores
place branding på den essens af åbenhed og energi, der findes
i området i dag. Ved at styrke fortællingen om frivillighed og
foreningskultur kan vi tiltrække både dagsbesøgende, men
også ressourcestærke borgere, der ønsker at bosætte sig tæt på
Hedeland. Og vi kan tiltrække globale aktører, der bliver fanget
af den overordnede fortælling om et frirum, hvor man prøver
nye, bæredygtige initiativer af baseret på frivillighed og deleøkonomi.
Denne fortælling om Hedeland skabes ikke natten over - og
slet ikke gennem traditionel markedsføring. Overordnet foreslår vi derfor en strategi, hvor vi skaber en kommunikativ og
brandingmæssig ramme, der er afsæt for den formidling, som
aktørerne omkring Hedeland selv står for. Vi foreslår, at der
udarbejdes en egentlig place brand analyse, der munder ud i en
brand- og designmanual,  der definerer nogle grundlæggende
principper - men at formidling og kommunikation derudover
sættes fri, så aktørerne selv kan sprede budskabet på de sociale
medier.

Samtidig foreslår vi, at der gøres en aktiv indsats for at skaffe
redaktionel omtale. Flere af de eksisterende foreninger og aktører er allerede gode til det - f.eks. Opera Hedeland og Roskilde
Skiklub. Ved at udarbejde baggrundsmateriale, der kan vedlægges pressemeddelelser kan vi bedre styre brandet og samtidig
hjælpe de enkelte aktører med at få deres aktiviteter i pressen
- til gavn for både dem selv og det overordnede brand.

Vi tror på, at fortællingen om Hedeland
kan skabe overskrifter i ind- og udland
på samme måde,
som det er lykkedes
for Samsø at brande
sig som en grøn ø og
få energiakademiet
og ildsjælene bag på
den globale dagsorden.

MÅLGRUPPER

Udover en geografisk
segmentering af målgrupperne, arbejder vi med en
tematiseret forståelse af de
forskellige målgrupper. I
skemaet giver vi et overblik
over fem forskellige tematiske målgrupper og hvordan
vi vil skabe værdi for hver
enkelt af dem. Dette forslag
skal senere opdateres med
afsæt i en dybere place brand
analyse og i dialog med eksisterende aktører og organisationer i området.

TYPE

GEOGRAFI

BESKRIVELSE

HVORDAN SKABER VI VÆRDI?

KULTUR & NATUR

Nationalt, regionalt (internationalt)

Midaldrende og ældre natur- og kulturelskere, der
besøger området pga. stedets unikke landskabelige karakter eller i forbindelse med konkrete aktiviteter, f.eks.
opera.

Denne gruppe skal se Hedeland som en primær attraktion og en sikker destination, når de planlægger dagsture på Sjælland.

Gruppen består overvejende af besøgende fra regionen
samt i mindre omfang fra resten af landet og evt. udlandet.
AKTIVITET & SAMVÆR

LÆRING & OPLEVELSER

BÆREDYGTIGHED &
FRIRUM

Lokalt, regionalt, (nationalt, internationalt)

Lokalt, regionalt, (nationalt)

Lokalt, regionalt, nationalt og internationalt

Familier og grupper, der besøger området med fokus på
gåture, oplevelser og socialt samvær.

Gruppen består overvejende gæster fra lokalområdet og
regionen, der kender stedet i forvejen.

Børn og unge, der besøger området sammen med familien eller i grupper i forbindelse med skole, uddannelse
og foreningsliv.

Gruppen består primært af børn og unge fra lokalområdet og regionen. En mindre gruppe er børn og unge, der
kommer som turister sammen med familien.

Borgere der ser en mulighed i at få adgang til områder
med en stor grad af frihed til at eksperimentere.
Gruppen består af unge og midaldrende fra lokalområdet og regionen, der vil prøve nye aktivitetsformer,
bæredygtige forretningsideer og fællesskaber af.

Den eksperimenterende karakter vil tiltrække bredere
nationale og internationale målgrupper, der blot vil
‘suge til sig’.
SPORT & ADRENALIN

Lokalt, regionalt, nationalt

Enkeltpersoner og grupper, der besøger Hedeland for at
dyrke sport og deltage i events.
Gruppen består primært af voksne fra lokalområdet og
regionen, mens større events kan tiltrække gæster fra
hele landet.

Målgruppen skal forlade Hedeland en oplevelse rigere
og med lyst til at følge med på sociale medier efter deres
besøg.
Vi kommunikerer til gruppen på relevante hjemmesider,
gennem lokale medier samt sociale medier.

Denne gruppe besøger allerede de Hedeland pga. naturen og aktiviteter i området generelt. Vi vil tilføje en
ekstra dimension til oplevelsen gennem en stigning i aktivitetsniveauet i både Foreningslandet og Fælleslandet.
Gruppen skal have et indtryk af Hedeland som et
åndehul både i forhold til naturoplevelser og intensive
oplevelser, der kan måle sig med andre regionale destinationer.

Vi kommunikerer til gruppen gennem lokale og regionale medier, sociale medier og mund-til-mund.

Denne gruppe besøger allerede de Hedeland pga. naturen og aktiviteter i området generelt. Vi vil tilføje en
ekstra dimension til oplevelsen gennem en stigning i aktivitetsniveauet i både Foreningslandet og Fælleslandet.
Gruppen skal have et indtryk af Hedeland som et
åndehul både i forhold til naturoplevelser og intensive
oplevelser, der kan måle sig med andre regionale destinationer.

Vi kommunikerer til gruppen gennem lokale og regionale medier, sociale medier og mund-til-mund.
Gruppen ser Hedeland som et åbent land for eksperimenter og vil på sigt kunne tiltrækkes som borgere i
kommunen alene i kraft af Hedelands potentiale.

Gruppen skal have en udstrakt grad af frihed til at
eksperimentere og skabe nye aktiviteter inden for
rammerne af det fælles regelsæt for Hedeland. De skal
opleve, at de bydes velkomne med åbne arme og kan
kapital til at realisere deres ideer.
Vi kommunikerer til gruppen gennem sociale medier,
redaktionel omtale og platformen for andelsøkonomi.

Gruppen ser Hedeland som et rum for fysisk udfoldelse,
det være sig MTB, rideture, løb eller motorsport.

Vi vil give gruppen bedre muligheder for at organisere
sig og koordinere, ligesom vi vil hjælpe dem med at arrangere events. Vi vil gerne have, at de oplever Hedeland
som deres lokale mekka for organiseret og uorganiseret
sport af enhver art.
Vi kommunikerer til gruppen gennem sociale medier og
nyhedsbreve.
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VISUEL IDENTITET
Med afsæt i det eksisterende og tidligere logoer har vi udarbejdet et nyt logo for Hedeland, hvor de rette linjer i logoets venstre side repræsenterer det vildt rå i visionen, mens de bløde
kurver repræsenterer det vildt rolige. Plusset repræsenterer de
aktiviteter, som brugerne tilfører og er dermed symbolbærende
for både Fælleslandet & Foreningslandet.
Det primære logo er sort/hvidt for at kunne anvende det på
alle materialer, ligesom vi laver en stenciludgave af logoet, der
kan spraymales på materialer. Logoet kan også anvendes med
farver, hvor f.eks. foreninger kan bruge deres egne farver og
dermed lettere tilpasse logobrugen til deres eget design.

Primært logo negativ - Sort/Hvid

Samtidig sløjfer vi tilføjelsen ‘Naturpark’, da vi mener, at denne
identitet forvirrer mere end den informerer. I stedet gør vi i
logoet plads til en individuel tilpasning, alt efter hvem der
benytter logoet, for på den måde at afspejle værdigrundlaget
for hele projektet - åbenhed og fællesskab. Vi foreslår, at den
primære tagline bliver ‘Skabt af mennesker’, som det statement,
der bedst dækker brandet for det nye Hedeland, hvor både
Fælleslandets landskabspark og Foreningslandets mosaik af
aktiviteter er menneskeskabte.

Sekundær farvepalette

Ved at tillade en utraditionel tilpasning i logoet åbner vi op for
brugernes egen kreativitet og spiller op imod tanken om memer
på de sociale medier, hvor Hedelands identitet bliver noget,
der er i konstant forandring og til stadig forhandling mellem
interessenterne.
Ovenfor: Eksempler på, hvordan
logobrugen kunne tage sig ud i forskellige
formidlingsmæssige sammenhænge.
a) Fortællingen om et område med mange
aktiviteter
b) Natteløb for spejdere
c) Fortællingen om råstofudvinding i
området
d) Markedsføring af Opera Hedeland
Til venstre: Forskellige variationer af brugen
af de eksisterende logoer til skiltning og på
internettet.
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Primært logo positiv - Sort/Hvid

Tertiær farvepalette

Primært logo stencil - Sort/Hvid

SKILTNING I OMRÅDET
I terrænet vil vi udarbejde en designmanual, der sikrer ensartet
skiltning og en overordnet linje i måden, vi kommunikerer til
brugere og besøgende. I Fælleslandet vil al skiltning være udarbejdet af I/S Hedeland og fremstå med tydelig afsender.

Samtidig vil vi lade det være op til de enkelte interessenter i
klubber, foreninger og frivillige forsamlinger selv at stå for skiltning og markedsføring af deres aktiviteter - bare de overholder
den overordnede designguideline, der er med til at ensarte
kommunikationen uden at ødelægge mangfoldigheden.

FORMIDLING I TERRÆN
Ved arkitektoner og pejlemærker etableres en basal formidling i
form af et kort og en beskrivelse af området. Samtidig udgør arkitektoner og pejlemærker omdrejningspunktet for både analog
og digital formidling.

land Rangerschool’.

Udover de analoge formidlingsformer foreslår vi også, at der
udvikles en app, der både er med til at understøtte forretningsideen om ‘sponsorerede ruter’ og giver os mulighed for at
tilbyde digital formidling i terræn. Mere om denne formidling i
afsnittet om digital strategi.

PRESSEKIT
Vi foreslår også, at der udarbejdes et pressekit med billeder fra
de forskellige aktiviteter og områder. Derudover skrives der
baggrundshistorier om området, historien og konceptet både
på dansk og engelsk. De enkelte aktører opfordres til at aflevere
en profilbeskrivelse baseret på en fast skabelon, der kort fortæller om deres aktivitet, forening, klub m.m. Profilen opdateres løbende og indeholder desuden billeder og kontaktinformationer.

Den analoge formidling kan bestå af foldere med forskellige
lag af informationer. Én folder kan f.eks. indeholde historien
om istidslandskabet, råstofudvinding og genetableringen af
landskabet, mens en anden beskriver den flora og fauna man
kan finde i området. Folderne udpeger interessante ruter og
har formidlingsmæssige nedslag i relation til de enkelte pejlemærker/arkitektoner, hvor historien uddybes eller hvor særlige
natur eller landskabstyper udpeges.
Derudover kan der laves foldere tilpasset bestemte målgrupper,
f.eks. en folder til de yngste med opgaver, der leder dem rundt
området. Folderen kan udarbejdes i samarbejde med eksempelvis spejderne eller lokale skoler og gøre børnene nysgerrige på
natur, landskab og dyreliv i området under overskriften ‘Hede-

HEDELAND - Skabt af mennesker | Parrallelopdrag

63

DIGITAL STRATEGI
Overordnet satser vi formidlingsmæssigt primært på sociale
medier ved at promovere eksisterende og kommende hashtags
og generelt sikre en positiv tilstedeværelse på aktuelle medier,
primært Facebook.
Vi foreslår, at der udarbejdes små, korte film om det daglige liv
i området, gerne optaget af brugerne selv, ligesom vi udarbejder en minimanual, der hjælper brugerne med at skrive gode,
relevante opdateringer på de forskellige medier.

PLATFORM FOR DET ANDELSØKONOMISKE FÆLLESSKAB
Vi foreslår, at den eksisterende hjemmeside omdannes til et
egentligt community og udbygges med en platform for det
andelsøkonomiske fællesskab, hvor brugerne kan komme med
forslag til aktiviteter, kommentere og ‘upvote’ forslag og dele
indhold direkte til sociale medier. Platformen skal fungere som
et centralt mødested og som grundlag for ‘crowdsourcing’, hvor
man efterlyser kapital til at realisere en idé og på samme tid
får vurderet sin idé af andre brugere i en ‘social due diligence’,
der sikrer, at de mest bæredygtige ideer får lov at blomstre op i
området.
Samtidig mener vi, at platformen skal holdes opdateret ved
at hente indhold direkte fra de sociale medier, dvs. indholdet
opdateres ikke separat, men ved at hente feeds og posts ind for
at undgå duplicate content. Visuelt og grafisk skal platformen
strømlines, så den lægger sig op af den nye designmanual.

•

•

•

•

Med platformen ønsker vi at styrke både den interne og den
eksterne kommunikation og baseret på brugernes input til borgermødet og efterfølgende, mener vi, at der er basis for at etablere et egentligt fællesskab med aktive, registrerede brugere.

HEDELAND APP
Som en del af udviklingsplanen foreslår vi, at der udvikles en
app eller en webservice, der binder flere af koncepterne sammen. App’en skal således både understøtte wayfinding i området, sponsorerede ruter, guides og fortællinger om aktiviteter i
både Fælleslandet og Formidlingslandet samt være platform for
digital formidling i terræn:
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•

WAYFINDING: App’en tilbyder det samlede overblik over
stier i området, delt op efter aktivitetstype, evt. sværhedsgrad, beskaffenhed i forskellige typer vejr, regler for adfærd
og forslag til ruter målrettet forskellige målgrupper og
ønsker til tid. App’en tilbyder også et fuldt overblik over
aktiviteter i både Foreningslandet og Fælleslandet, inkl. evt.
åbningstider, adgangsforhold osv. Det kan f.eks. også være
oplysninger om steder, hvor du kan spise din madpakke,
købe lokalt producerede varer eller deltage i faste aktiviteter.
SPONSOREREDE RUTER: App’en viser hvor i Hedeland der
er sponsorerede ruter og giver brugerne mulighed for at
registrere sig til en sponsoreret konkurrence. I forbindelse
med større events vil ruter også vises her.

FREMHÆVEDE, MIDLERTIDIGE AKTIVITETER: App’en tilbyder også fremhævede aktiviteter til forskellige målgrupper, f.eks. vejvisning til et midlertidigt ‘gadekøkken’ eller en
konstruktion bygget af spejderne, der er en omvej værd.
LANDSKABSFORTÆLLINGEN: Når du møder én af pejlemærkerne eller arkitektonerne, kan du aktivere digitalt
indhold på telefonen og få historien om istidslandskabet og
hvorfor Hedeland har været særligt som råstofindvindingsområde. Du kan også se, hvordan landskabet har forandret
sig i hænderne på mennesker gennem tiden. Vha. af app’en
er det evt. muligt at lægge et visuelt, digitalt lag ovenpå
den fysiske genstand, såkaldt augmented reality, hvor vi
fortæller om landskabets tilblivelse efter sidste istid og
viser, hvordan mennesker har forandret Hedeland gennem
tiden.

NATURTJENESTEN: Her kan du finde oplysninger om den
lokale flora og fauna på netop det sted, hvor du befinder dig
lige nu. Til børnene kan der være specifikke opgaver under
overskriften ‘Hedeland Ranger School’. Du kan også finde en
guide spiselige frugter, bær, svampe og planter i området.

Fordelen ved at lave en app vil være, at det ikke kræver forbindelse at benytte den i området - ulempen er omvendt, at den
skal downloades på forhånd, ligesom det generelt er vanskeligere at opdatere en app med nyt indhold og vedligeholde den til
flere platforme end f.eks. en webservice.
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FORRETNINGSSCENARIER
AKTUEL SITUATION
Det eksisterende budget for I/S Hedeland er relativt begrænset,
når man tager det samlede driftsareal i betragtning. De budgetterede indtægter er faldet med godt 12 % fra 2015 til 2016.
Faldet dækker over en vigende indtjening både mht. salg af
produkter, ydelser og hektarstøtte samt lejeindtægter og renter.
Interessenternes indskud er forblevet det samme, hvorfor der
er budgetteret med en besparelse på udgiftssiden, herunder
både udgifter til drift og anlæg.
Afsættet for at realisere en ambitiøs udviklingsplan, der både
omfatter anlægsinvesteringer og potentielt øgede driftsomkostninger er derfor ikke umiddelbart til stede, hverken på kort
eller langt sigt, med mindre der tænkes nyt både på indtægtsog udgiftssiden.
FREMTIDIG SITUATION
For at realisere udviklingsplanen er der brug for investeringer i
både fysiske, forretnings- og formidlingsmæssige åbningstræk,
dvs. en markant, men også midlertidig, øgning af anlægsudgifterne. Samtidig vil der med en fuldt indfaset plan potentielt
være øgede driftsudgifter, hvilket kræver en forretningsplan,
der sikrer indtjeningen på sigt og samtidig organiserer driften
på nye måder, så udgifterne ikke vokser tilsvarende med det
driftede areal.

68

HEDELAND - Skabt af mennesker | Parrallelopdrag

VORES FORSLAG
Vi foreslår grundlæggende fire forskellige scenarier, der tilsammen anviser muligheder for at tilvejebringe den nødvendige
anlægskapital og holde driftsudgifterne i ro på den lange bane.
•
•

•
•

MINDRE DRIFT - MERE UDLEJNING: Vi reducerer driftsarealet og øger det potentielle areal til udlejning.
ANDELSØKONOMISK FÆLLESSKAB: Vi etablerer en fællesskabsorienteret platform for projektideer, der skaber
aktivitet, tiltrækker brugere og tilfører Hedeland nye kapitalformer.

SPONSOREREDE RUTER: Vi lader virksomheder sponsorere udvalgte ruter og motiverer brugerne til at bevæge sig.
EKSTERN FINANSIERING: Vi inviterer fonde med til at
finansiere udvalgte dele af planen og øger ejerkommunernes indskud midlertidigt mod en fremtidig nedsættelse af
indskuddet.

ROBUST FORRETNINGSPLAN
Vores koncept er ikke hængt op på en fuld finansiering af alle
åbningstræk. For alle foreslåede aktiviteter har vi en Plan A og
en Plan B, hvor Plan B er en nedskaleret version, der kan realiseres inden for rammerne af den eksisterende økonomi og med
allerede foreliggende ressourcer eller alternativt en længere
indfasningsperiode. Vi opfatter dermed evt. ekstern finansiering som en mulighed for at ‘træde på speederen’ snarere end
en decideret forudsætning for realisering af udviklingsplanen.
Omvendt er der anlægsinvesteringer i forbindelse med åbningstrækket, som vi på det kraftigste vil anbefale at vi prioriterer, hvis projektet skal nå den flyvehøjde, der er lagt op til i
visionsplanen.

IDAG

ETAPE 1

FULDT UDVIKLET

DRIFT

ANLÆG
I dag bruges størstedelen af budgettet på drift og kun en mindre del på
anlæg. I første etape vil det være nødvendigt at bruge  flere midler på
anlæg og mindre på drift, mens det på sigt er vores intention at skabe
en bedre balance mellem de to.
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Driftet
Driftet
Driftet
afafHedeland
afHedeland
Hedeland
I/S
I/S
SCENARIE
1: I/S
MINDRE
DRIFT
Driftet
Driftet
Driftet
afafforeninger
afforeninger
foreninger

Driftet af Hedeland I/S
Driftet af foreninger

IDAG

ETAPE 1

FULDT UDVIKLET

Af Hedelands samlede areal på 1.000 ha driftes ca. 850 ha af Hedeland I/S, mens golfbanen, FDM, Motocross, Gokart, Rideklubber, knallertklubber tilsammen drifter ca. 150 ha

Vi overdrager de øvrige arealer til Foreningslandet. Dette vil,
alt andet lige, nedbringe driftsudgifterne og frigive midler til
åbningstrækket i etape 1.

Efterhånden som nye interesseområder inddrages i Fælleslandet udvides driftsområdet igen, mens øvrige områder overdrages til Foreningslandet, hvilket potentielt giver en indtægt.

Areal: 850 ha
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Areal: 450 ha

Areal: 800 ha

ArealAreal
Areal
til foreninger
til
tilforeninger
foreninger
SCENARIE
1: MERE UDLEJNING
Areal til foreninger

IDAG

ETAPE 1

FULDT UDVIKLET

I dag har I/S Hedeland en indtægt på ganske få arealer, der
udlejes til foreninger/klubber. Derudover er der en mindre
indtægt på events.

I etape 1 udvider vi Foreningslandet - og dermed det potentielle indtægtsgrundlag. Selvom indtægten ikke nødvendigvis
findes som kroner og øre, vil der kunne spares på drift ligesom
Foreningslandets brugere bidrager med andre kapitalformer til
realisering af udviklingsplanen.

I det fuldt udviklede område, vil der være yderligere plads i
Foreningslandet og vi forventer, at flere har etableret sig permanent og dermed bidrager med kapital til området som samlet
hele.

Areal: 150 ha

Areal: 550 ha

Areal: +550 ha
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SCENARIE 2: ANDELSØKONOMISK FÆLLESSKAB
Når du starter en virksomhed eller et projekt, har du brug for
kapital. Sådan tænker de fleste. Vi skal bruge kapital - penge - til
at ansætte eller købe os til alt det, vi ikke selv kan. Men hvad
nu, hvis du ikke behøver købe og eje, men i stedet for blot får
adgang til de nødvendige kompetencer, services og produkter?
I realiteten har du brug for fire kapitalformer, når du ønsker at
starte etablere noget nyt: økonomisk, kreativ, social og kulturel
kapital.
Penge kan du hente på flere måder - også i allerede blomstrende alternative økonomier, hvor f.eks. crowdfunding efterhånden
er et reelt finansieringsalternativ til mange iværksættere med
en god og let forklarlig idé rettet mod slutbrugere, f.eks. et filmprojekt eller en ny type elcykel.
Men projektmagere med en kompleks, eller meget lokalt
forankret idé, kan kun sjældent drage nytte af eksisterende deleøkonomiske tiltag eller crowdfunding. Denne gruppe mangler
et økosystem, der systematisk fremmer andelsøkonomiske
investeringer - altså investeringer, hvor vi i fællesskab etablerer
aktiviteter, der fremmer vores fælles interesser og samtidig er
til gavn for almenvellet. Konceptet kan eksemplificeres gennem
følgende scenarie:
Projektejer A har fået en idé til en ny aktivitet i Hedeland. Hun
vil udvikle sin idé om ‘Hedeland Honning’ fra et lille, privat
dørsalgsprojekt til et større fællesskabsorienteret projekt, der
involverer børn fra lokalområdet i at passe bier, slynge honning
og gå på opdagelse i naturen. Hun udbyder derfor projektet på
platformen for det andelsøkonomiske fællesskab i Hedeland.
Her får hun tilbud om følgende kapitalformer:
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•
•

•

•

KREATIV KAPITAL: Et tilbud om at udarbejde design af
emballage og markedsføringsmateriale.

ØKONOMISK KAPITAL

KULTUREL KAPITAL

KULTUREL KAPITAL: En analyse af, hvordan projektet kan
kobles til en større bevægelse om ‘herkomst’, der handler
om at udbrede lokalt producerede fødevarer med en historie.

ØKONOMISK KAPITAL: Et samarbejde med Hedeland, der
stiller et område til rådighed for bistader og støtter projektet med 10.000,- fra driftspuljen. Samtidig træder en af de
tre ejerkommuner ind i samarbejdet med et tilbud om at
aftage honning fra projektet til kommunens dagtilbud.

SOCIAL KAPITAL: En aftale med tre skoler i området, der vil
lade børn fra 4. klasse passe bierne som et supplement til
deres deltagelse i projektet ‘Fra Haver til Maver’.

På platformen underlægges projektforslag også en social ‘due
diligence’ ved at brugere kan støtte forslaget, både aktivt
og passivt. Forslag med en høj grad af støtte ‘skubbes’ op af
beslutningstrappen og forelægges Fællesrådet først. Projektejeren - og de øvrige investorer - forpligter sig til at lade projektet
vokse inden for rammerne af de zoneinddelinger og regler, der
regulerer projekter og aktiviteter i Hedeland.
Ved aktivt at understøtte dele- og andelsøkonomi som et
konceptuelt alternativ til traditionelle finansieringsformer, får
vi mulighed for at aktivere brugernes ressourcer på helt nye
måder. Den konkrete, juridiske og økonomiske udformning af
platformen for det andelsøkonomiske fællesskab skal afdækkes i samarbejde med I/S Hedeland, ejerkommunerne og evt.
Statsforvaltningen med henblik på en afklaring af kommunalfuldmagtens muligheder og begrænsninger.

KREATIV KAPITAL

SOCIAL KAPITAL

Kapitalformer. Ved aktivt at understøtte dele- og andelsøkonomi som
et konceptuelt alternativ til traditionelle finansieringsformer, får vi
mulighed for at aktivere brugernes ressourcer på helt nye måder.

SCENARIE 3: SPONSOREREDE RUTER
Ideen om sponsorerede ruter forudsætter udviklingen af en app
eller brug af eksisterende GPS-baserede services, der registrerer brugernes bevægelser i terrænet. Tanken er, at en rute i
området sponsoreres af en lokal virksomhed eller organisation,
der dels betaler et beløb til vedligeholdelse af den pågældende
rute, dels udlodder en præmie til brugere, der registrerer deres
aktivitet på den pågældende rute. På den måde motiverer vi
borgere i lokalområdet - eller regionalt - til bevægelse, virksomheden får positiv opmærksomhed og Hedeland får et mindre
bidrag til driften af området uden at stille andet til rådighed end
koordinater.
F.eks. kunne Roskilde Festival sponsorere et mountainbikespor
og for hver gang en bruger kører den pågældende strækning
optjener hun point i lodtrækningen om ti billetter til festivalen.
Samtidig betaler Roskilde Festival 25.000,00 om året i bidrag til
vedligehold af det specifikke spor. Pengene kanaliseres gennem
platformen for andelsøkonomi ind som et kapitalbidrag til det
MTB-projekt, der står for vedligeholdelsen af sporet og som
administreres af både aktive MTB-klubber og frivillige i området. Til gengæld for billetter og bidrag til driften promoveres
festivalen på platformen for andelsøkonomi, i app’en med ruter
samt på hjemmeside og sociale medier.

En rute kan også ved særlige lejligheder kobles med andre ruter
og sponsoreres særskilt til lejligheden, så andre virksomheder
overtager sponsoraterne ved større løb og events.

Sponsorerede ruter motiver borgere i lokalområdet - eller regionalt til bevægelse, virksomheden får positiv opmærksomhed og Hedeland
får et mindre bidrag til driften af området
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SCENARIE 4: EKSTERN FINANSIERING

Som en del af vores samlede økonomi foreslår vi, at I/S Hedeland frigør midler fra drift til anlæg og at de tre ejerkommuner
samtidig yder et større bidrag til anlæg i en periode, mod at
bidraget samlet set falder frem mod 2040. Selvom vi på denne
måde finder midler til anlæg, betragter vi i højere grad denne
kapital som en nødvendig medfinansiering i forhold til at rejse
yderligere ekstern finansiering i form af bidrag fra fonde. I det
følgende redegør vi kort for, hvilke anlægsudgifter vi foreslår
finansieret gennem eksterne bidrag samt forslag til, hvor en
sådan finansiering muligvis kan hentes.
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STIFORBINDELSER &
STYRKET LANDSKABSKARAKTER

Bevægelsen gennem Fælleslandet er et afgørende element i projektet og sammen med de foreslåede iscenesættelser af landskabskarakteren, mener vi at dette bør prioriteres allerede fra
start. Støtte til denne form for anlæg kan eksempelvis søges hos
Friluftsrådet eller fonde med et naturorienteret sigte, eksempelvis Aage V. Jensens Fond.
PLAN B
Hvis ikke det lykkes at rejse fondsfinansiering kan indfasningen
ske i et langsommere tempo, ligesom vi kan satse på at igangsætte aktiviteter og forandringer med et mere lokalt sigte i
samarbejde med aktører fra Foreningslandet.

ANKOMST, PEJLEMÆRKER & ARKITEKTONER
For at styrke ankomsten til området og give de aktive brugere et
samlingssted mener vi, at man tidligt i projektet økonomisk bør
prioritere et fælleshus og en opgradering af ankomstområdet
og generelt inventar i området. Samtidig ønsker vi at etablere
pejlemærker i området, der på sigt bliver til egentlig arkitektoner, der er et besøg værd i sig selv. Finansiering af disse anlægsaktiviteter kan evt. komme fra Lokale- og Anlægsfonden eller
Realdania, da de er med til at give området et markant løft og
gøre dem til en permanent regional attraktion.
PLAN B
Hvis ikke det lykkes at rejse fondsfinansiering, kan indfasningen ske i et langsommere tempo. Samtidig kan fællesfaciliteter
etableres med en mere midlertidig karakter i samarbejde med
aktører fra Foreningslandet. Udbygningen af pejlemærker til
egentlige arkitektoner kan også foregå i et langsommere tempo.

FINANSIERING AF PLATFORMEN FOR ANDELSØKONOMISK
FÆLLESSKAB
Finansiering af platformen for det andelsøkonomiske fællesskab foreslår vi også hentet ved fonde. Vi mener, at flere af
Realdanias fokusområder kan være relevante, da projektet både
rammer en debat om inklusion, sociale fællesskaber, mangfoldighed og bæredygtig vækst. Tuborgfondet kan også være
relevant i denne kontekst med deres støtte til “lokale initiativer, som er drevet af frivillige ildsjæle, baseret på fællesskab.”
Projektet kan desuden tilrettelægges på en måde, så platformen
er skalérbar og på længere sigt kan udvides til en national
platform for andelsøkonomisk iværksætteri. Dette åbner op for
finansiering fra f.eks. Innovationsfonden, enten under Grand
Solutions-programmet eller som en Innobooster-ansøgning.
Hvis platformen yderligere har et vækstperspektiv, der kan
være med til at fremme dansk eksport er Industriens Fond
en mulighed. Samtidig kunne platformen også rejse en del af
kapitalen ved traditionel crowdfunding på f.eks. Boomerang og
derigennem også opnå ‘traction’ på de sociale medier.
PLAN B
Såfremt dette ikke lykkes foreslår, vi at platformen i første
omgang etableres som en udvidelse af det eksisterende Facebook-fællesskab, hvor koordineringen af aktiviteter og samarbejde i så fald vil foregå på en mere uformel og ukontrolleret
facon, hvilket selvsagt stiller større krav til Fællesrådet og I/S
Hedeland ift. koordinering og udvælgelse af aktiviteter.

FINANSIERING AF APP
Nordea Fonden er et eksempel på en fond, der støtter tværgående formål inden for natur, sundhed og motion og som derfor
vil være oplagt at søge ifm. finansiering af en app, der bredt
dækker disse fokusområder. TRYG Fonden har også sundhed
som fokus, mens Tuborgfondet har sport som et tema og Velux
Fonden finansierer initiativer der f.eks. “støtter ældre medborgere i at holde sig aktive”. Med et fokus på naturen i området
kan Aage V. Jensens Fond også have et potentiale. En anden
mulighed er at lade app’en delvist finansiere af en kommerciel
samarbejdspartner, der kan se et potentiale i at rulle konceptet
bredere ud på nationalt plan.

PLAN B
Hvis finansieringen til app’en ikke kan skaffes i første omgang
kan vi aktivere Plan B, hvor lokale virksomheder stadig kan
sponsorere ruter mod, at der eksempelvis opsættes skilte. Hvis
der samtidig skal være et incitament for brugerne for at benytte
bestemte ruter mod at deltage i lodtrækning af præmier, kan
brugerne benytte eksisterende GPS-trackere i ure og smart
phones som dokumentation.
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Virksomhedszoner

50.000

Klub & foreningszoner

Forsknings & uddannelseszoner
Kultur & eventzoner
Frizoner
I alt

100.000

10.000
0

200.000

0

1.110.000

140.000

20.000

30.000

0

390.000

0

1.875.000

0

565.000

0

2.710.000

Eventafgifter

Leje af fællesfaciliteter
I alt

Vi budgetterer med en stigning i lejeindtægter og afgifter på 10
% pr. år frem mod 2025 og flader stigningen ud med 2,5 % om
året derefter frem mod 2040, primært baseret på regulering af
prisniveauet og kun i mindre omfang nye aftaler.

Vi tror ikke på en vækst i salget af produkter af ydelser, da vi
mener, at I/S Hedeland med fordel kan lade andre aktører i området stå for salg og i stedet indkassere lejeindtægter og afgifter
og/eller høste gevinsten i form af minimerede driftsomkostninger. Samtidig mener vi, at I/S Hedelands momsmæssige status
bør afklares og evt. forenkles fremadrettet.
Den øgede aktivitet i området gør, at vi nedtrapper indtægten
fra enkeltbetalingsordningen (hektarstøtte) for helt at fjerne
den fra 2040.

Vi har som mål at minimere driften i 2018 for at trappe langsomt op igen frem mod 2025. Fra 2040 budgetterer vi med et
resultat på driften, der er lidt bedre end budgettet for 2016,
mens vi i 2018 budgetterer med, at resultatet på driften forbedres med op imod 1 mio, hvilket frigiver midler til anlæg.

For at sikre tilstrækkeligt med midler til anlæg i opstarten, foreslår vi desuden, at interessenternes bidrag midlertidigt øges
fra de nuværende godt 1,575 mio til 2 mio. Dette beløb trappes
langsomt ned med omkring 3 % om året, så vi i 2025 ender på
ca. 1,6 mio i indskud og i 2040 er nede på 1 mio. Over perioden
2018 - 2040 vil det gennemsnitlige årlige indskud således være
ca. 1,525 mio. og dermed sammenligneligt med interessenternes nuværende indskud.
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ANLÆGSBUDGET
Anlægsbudgettet for vores projektforslag løber samlet set op
i godt 20 mio for åbningstrækket frem mod 2025. Fra 2025 og
frem er budgetteret med 26 mio kr, mens den sidste fase fra
2040 og frem er budgetteret til 13 mio kr.

Som beskrevet i afsnittet om ekstern finansiering har vi indbygget en robusthed i projektet, der gør det muligt at indfase
elementerne hurtigere eller langsommere alt efter, hvor meget
ekstern finansiering, der kan rejses. Umiddelbart vil et øget
indskud fra ejerkommunerne målrettet anlæg give et samlet
budget til anlægsinvesteringer uden yderligere ekstern finansiering på omkring 26,5 mio. frem til og med 2025. Herfra vil
det reducerede anlægs- og driftsindskud give samlet omkring
18 mio. fra 2026 til og med 2040 til nye anlæg.
Ud af den samlede pulje til anlægsinvesteringer skal et beløb
også afsættes til opkøb af nye områder efter 2040 ligesom
anlægsindskuddets størrelse er afhængig af, at prognosen for
driftsbudgettet holder.

Yderligere ekstern finansiering i form af fondsstøtte vil sikre, at
planen kan indfases hurtigere og at der opbygges en opsparing
til både opkøb af områder og yderligere anlæg efter 2040.
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ETAPEPLAN

/OVERORDNET FASEPLAN

IDAG

Aktive brugere og oplevelsesrige dale
ligger spredt i det store landskab.

ÅBNINGSTRÆK FREM TIL 2025

Fælleslandets første arkitektone - Ankomststedet iscenesætter
det smukke landskab og skaber en tydelig indgang til
både Hedelandsstien og formidlingsstrategien for besøgende.

Hedelandsstien forbinder alle de store landskabelige oplevelser
og skaber et loop der starter og slutter ved Ankomststedet.
En formidlingsstrategi kombineret med fysiske pejlemærker
på strategiske steder i fælleslandet gør Hedelands historie
tilgængelig for alle.

En en platform for andelsøkonomisk fællesskab samler de mange
forskellige brugere og er med til at styre udviklingen af foreningslandet.
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2025 - 2040

2040 OG FREM

Hedelandsstien er udvidet og danner flere forskellige ruter i
fælleslandet.

På turen rundt i det store loop findes flere arkitektoner og
pejlemærker der iscenesætter landskabets historie.

Flere pejlemærker er omdannet til arkitektoner og landskabets historie er blevet tydeligere og mere iscenesat.

Foreningslandets platform for andelsøkonomisk fællesskab
er vokset og omkringliggende interessenter er begyndt at
koble sig på den store fortælling og Hedeland.

Hedeland er vokset og danner et færdigt loop omkring
Vindinge.

Hedelandsstien samler det store område i en lang række
forskellige stiforløb.

Foreningslandet er blevet en national historie om frihed,
deleøkonomi og foreningskulturens potentiale til at skabe
unikke oplevelser.
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RESUMÉ

HEDELAND - SKABT AF MENNESKER
Når man taler med borgere, aktører og interessenter knyttet til
Hedeland, er der to gennemgående temaer, alle berører. For det
første er engagementet blandt de frivillige enormt og for det andet, er der områder der har større herlighedsværdi end andre.
Og selvom ikke alle er enige om, hvilke grupperinger, der yder
den største indsats eller hvilke områder, der er skønnest, så er
det rent tematisk noget, der er værd at bygge videre på.
Hedeland er både bogstaveligt og i overført forstand skabt
af mennesker. Landskabet er formet af menneskehænder, af
maskiner og af tidens tand - men opfattelsen af stedet og de
aktiviteter, der definerer Hedeland er i særklasse også menneskeskabte. Hedeland er kendt for skibakken, operaen, jernbanen, rytterne, mountainbikerne, golfbanen, grusgravene og de
dramatiske huller i terrænet.

Det er derfor det menneskabte vi vil udvikle og intensivere:
Engagementet, frivilligheden, aktiviteterne, men også det dramatiske, smukke og særprægede landskab der er gravet ud over
årtier. Vores forslag til en udviklingsplan står på to ligeværdige
ben - en accentuering og koncentration af det unikke i landskabet og et løft af frivillighedskulturen, der gør Hedeland kendt
langt ud over områdets og landets grænser.
Udviklingsplanen inddeler derfor Hedeland i to områder hhv.
Fælleslandet og Foreningslandet – hvis koncept og identitet er
forbundet i både fysikken, forretningsplanen og formidlingen.

FÆLLESLANDET
De nuværende stærke oplevelsesrige natur- og kulturoplevelser
ligger spredt i Hedeland som enkeltstående og små attraktioner. Fremtidigt binder vi dem sammen i Fælleslandet i et stort
sammenhængende loop, hvor også nye landskabsrum aktiveres
og styrkes. Fælleslandet vil sætte Hedeland på landkortet som
en regional landskabspark ved at styrke og iscenesætte det
dramatiske og unikke landskab, der er opstået i kraft af råstofudvindingen i området.
Fælleslandets oplevelser og tilbud tilgængeliggøres og bindes
sammen i en stærkt scenograferet stiforbindelse, som sammen
med en række pejlemærker og arkitektoner iscenesætter det
menneskeskabte landskab i Hedeland.

FORENINGSLANDET
Omkring Fælleslandet ligger Foreningslandet, som i højere grad
er en strategi omkring et dele- og andelsøkonomisk fællesskab
gennem en målrettet platform, der understøtter foreningslivet –
end det er nøje planlagt og designet plan.
Foreningslandet er et deltagerdrevet eksperimentarium, hvor
vi inviterer borgere, virksomheder og foreninger ind for at
udfolde deres egne ideer og aktiviteter. Skov og slette udgør den
landskabelige spilleplade, mens en række spilleregler skaber
strukturen.
ÅBNINGSTRÆKKET
Ved at koncentrere driften i Fælleslandet, hvis omfang er halveret ift. Hedelands arealer i dag skabes en robust plan for et
åbningstræk, som allerede fra dag ét vil skabe en forandring for
brugerne. Vi anviser en robust etapeplan, hvor ekstern finasiering kan være med til at trykke på speederen.
Frem mod 2025 foreslås at koncentrere natur-og kulturoplevelserne i Fælleslandet, binde dem sammen med én samlet stiforbindelse samt skabe én hovedankomst og herudover en række
lokale indgange. I Foreningslandet kickstarter en platform for
andelsøkonomisk fællesskab den nye organisering og pallette
af muligheder. En bred formidlingsstrategi samler Fælleslandet
og Foreningslandet til en helt anderledes attraktion, som endnu
ikke findes nogen steder.
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