SLA 2+1 REALISE JOHANSEN SKOVSTED MORTEN DD

DET NY HEDELAND
- et nyt kulturlandskab

1

DET NY HEDELAND

Et nyt kulturlandskab

LÆSEVEJLEDNING
Rapporten her er Team SLAs beskrivelse af Det Ny Hedeland.
Rapporten indledes med en kort intro og et resumé af det fysiske, det
formidlingsmæssige og det forretningsmæssige i det ny Hedeland.
Rapporten er inddelt i 4 kapitler.
Kapitel 1 introducerer 3 strategiske greb for Det Ny Hedeland. Det
strategiske afsluttes med beskrivelse af åbningstræk og faser i
udviklingen frem mod 2030.
Kapitel 2 beskriver 6 fysiske greb og uddyber de nye designmæssige lag,
som Hedeland tilføres.
Kapitel 3 omhandler formidlingen af Hedeland som destination.
Kapitel 4 beskriver drift- og forretningsmodellen.
God læselyst!

2

SLA 2+1 REALISE JOHANSEN SKOVSTED MORTEN DD

INDHOLD
INTRO							5
RESUME
Fysik, formidling og forretning			
KAPITEL 1

9

				
3 STRATEGISKE GREB SÆTTER
RETNINGEN FOR DET NY HEDELAND		
13
1. Det ny kulturlandskab				
16
2. Bjergene skabes af brugerne selv			
18
3. Historiefortællingen sker, når man bevæger sig
rundt i Hedeland					20
ÅBNINGSTRÆK OG FASER				24

KAPITEL 2

DE 6 FYSISKE GREB					27
1. Hedeland bliver større og bedre forbundet til 		
byområderne omkring				
30
2. Hedeland er tre væsentligt forskellige rum
32
3. Tre hovedadgange til Hedeland			
32
4. Langs ‘Horndrageren’ opleves Hedeland
36
Hedeland er helt sin egen			
38
Follies						39
Eksempler på follies				40
Wayfinding
42
Eksempler på wayfinding
43
5. Forskellige områder udgør Hedeland		
44
Fokus på lysåbne naturtyper			
46
6. Hedebjergene					48
Planudsnit 1:4.000					52

KAPITEL 3

FORMIDLING AF DESTINATION HEDELAND		
59
Destination Hedeland					60
Besøgende i Hedeland				61
Mærk Hedeland					62
Til overfladen
63
Attraktiv året rundt					63

KAPITEL 4

DRIFT OG FORRETNINGSMODEL			
65
Hedelands forretningsmodel				66
Kommunernes gevinst				67
Frivillighed og drift og en særlig Hedelandsmodel 68
Omkostninger						70
Indtægter						72
Business cases					75

3

SLA 2+1 REALISE JOHANSEN SKOVSTED MORTEN DD

INTRO
Hedeland er et nyt kulturlandskab. Her er natur og kultur
ikke adskilte - men her komplementerer natur og kultur
hinanden. Det skaber nye rum for samskabelse, samvær og
erkendelse.
I Hedeland er idéen fra det konventionelle kulturhus flyttet
ud under åben himmel. Alle kan og må være med. Hedeland
udvikler sig og skabes med og af de mennesker, der kommer
her. Her må graves, handles og forvandles.
Derfor er Hedeland er et foranderligt og ufærdigt sted, hvor
oplevelsen er ny hver gang - og derfor kan det heller ikke
formidles i ét billede. Hedeland er et forskelligartet sted
fyldt med indtryk og overraskelser, der intuitivt formidler en
ny forståelse af forholdet mellem menneske og natur.
Hedeland er scene for foreningsliv, frivilighed og
et nyt natursyn. Det bliver foregangsmodel for
oplevelsesdestinationer baseret på frivillige hænder og
menneskelig skaberkraft.
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Lørdag formiddag samles familier ved Vindinge
Langsø. Det er et godt udgangspunkt for
turen ud i Hedeland. Om lidt går turen op i
Hedebjergene.
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RESUME
Hedelands fortælling og fysik bliver stærkere med en række strategiske greb, der dramatiserer,
organiserer og gør oplevelsen af landskabet forskelligartet. Huller graves dybere, flade marker
bliver til bjerge, og en gennemgående rute - Horndrageren - tager besøgende igennem områdets bedste oplevelser. Vildskaben i naturen bibeholdes og styrkes, men nu bliver det nemmere
og mere tillokkende for almindelige besøgende at vælge Hedeland, når søndagens udflugt skal
organiseres. Foreninger og virksomheder får bedre muligheder for at trives ved at styrke teknik,
netværk og ressourcer omkring udvikling og idéer i Hedeland.
Hovedgreb for fysikken:
• Det ny kulturlandskab: Den menneskeskabte natur får et stærkere udtryk med nye huller og
nye bjerge, der styrker oplevelsesværdien i Hedeland.
• Hedebjergene: En ny landskabstopografi skaber et udfordrende udgangspunkt for aktiviteter i
Hedeland, hvor foreninger selv skaber nye oplevelser.
• Forbindelser: Hedeland bliver større og bedre forbundet til byområderne omkring.
• Tre landskaber: Hedeland vil fremover være kendt for tre landskaber med hvert sit særkende Hedebjergene, Sletten og Ødemarken.
• Tre ankomstområder: Hedeland inviterer besøgende indenfor tre steder i området: Porten ved
Vindinge, Besøgscentret ved Flintesø og Basen i Nord.
• Hedeland er helt sin egen: Markeringer, installationer og interventioner indsættes i landskabet
for at markere særlige steder og vejlede besøgendes ture gennem landskabet.
Hovedgreb for formidling:
• Horndrageren: Et rekreativt loop binder Hedelands landskaber sammen og skaber en sammenhængende og let tilgængelig indgang til Hedeland.
• Istiden og grusgravene: Sporene fra den menneskelige og geologiske påvirkning af Hedeland
bruges i positioneringen af Hedeland som et nyt kulturlandskab, hvor man kan se, udforske og
lege med elementer fra grusgravene og istiden.
• Mærk Hedeland: Med en ny visuel identitet og udbredelse kan alle besøgende let dele deres
oplevelser og begejstring for Hedeland med deres omgivelser.
Hovedgreb for forretning:
• Hedelandsmodellen: Hedelandsmodellen udnytter nye digitale medier og idémøder til at skabe
en positiv spiral af initiativer og indtægter til Hedelands foreninger og organisationer.
• Udvikling og drift: Hedeland fokuserer midler på indsatser, der står længe og kræver mindre
drift. Nye indtægter kan findes i nye, naturfokuserede boliger i de to nærliggende landsbyer.
Driften af naturen i Hedeland omorganiseres, så natur og dyr i højere grad kan passe sig selv,
og samarbejder med lokale skaber grobund for drift af ankomstområder og ødemarken.
• Business cases: Nye indtægtskilder kan findes særligt i de organiserede oplevelser og services
som virksomhedsarrangementer, rehabilitering m.m.
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C
A
B

Hedeland består overordnet af 3 forskellige områder: HEDEBJERGENE,
der skaber sammenhæng fra nord til syd, SLETTEN op mod
A_ Hedebjergene
Brandhøjgårdsvej og Villershøjvej samt ØDEMARKEN, der ligger vest for
A1_ ??og omkranser Vindinge.
Hedebjergene
A2_ ??

A3_ ??
A _HEDEBJERGENE
A4_ Smeltevandet
??
A.1.
A5_ ??
A.2 Skibakken
A.3 Lergraven
A.4 De nye bjerge
B_ Sletten
A.5
Det nye forenings- og naturcenter
B1_ ??
A.6
Engene
og bakkerne
B2_ ??
B3_
??
A.7 og A.8 Banerne

C.4

B4_ ??

B _SLETTEN
B5_ ??
B.1 Den nordlige adgang til Hedeland
B.2 Sletterne med gravhøje
C_ Ødemarken
B.3
Flintesø
C1_ ??
B.4
C2_ Amfien
??
C3_ ??
B.5
På ishavets bund
C4_ ??
B.6
Ridecenter
C5_ Golfbane
??
B.7
B.8 Vinterasserne
B.9 Bunkerne (beskyttet natur)

C.5

C _ØDEMARKEN
C.1 Skovområdet
C.2 Glacialsøerne og de åbne områder
C.3 Mountainbike-baner
C.4 Store Hede
C.5 Øde Hastrup
C.6 Turkiserne
C.7 og C.8 Natureksperimentariet

ØDEMARKEN

C.6

Legend
Horndrageren

C.7

Wayﬁnding og Hedeland Hegn
Eksisterende stier
Nye stier
Veje
Jernbane
Særlige menneskeskabte og historiske steder
Udpegning af særlige steder / follies
Eksempler på follies

C.8

Nye bygninger
Eksisterende skov og trægrupper
Nye skovområder
Nye grupper af frugttræer og buske i bjregkæden
Eksisterende vandløb
Eksisterende søer
Nye søer
Graveområder
Potentielle fremtidige graveområder
Nye bakker
De store huller
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B.1

C.1
A.1
C.3

4

B.2

A.2

C.2

HEDEBJERGENE
B.3

B.4
A.3

A.4
B.5

B.6
A.5

SLETTEN
B.7

7
B.8

A.6
B.9

A.7

A.8
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3 STRATEGISKE GREB SÆTTER
RETNINGEN FOR DET NY HEDELAND

1. DET NY KULTUR LANDSKAB

2. HEDEBJERGENE SKABES AF
BRUGERNE SELV

3. HORNDRAGERENS FUNKTION ER AT
FORMIDLE

Hedelands identitet er det at grave og de
spor, den handling sætter i landskabet:
Bjergene, hullerne og sletten - og
kontrasterne mellem dem. I dette greb
fortælles historien om landskabet, der er et
resultat af de menneskeskabte handlinger.

Hedeland udvikles med en intens rygrad af
muligheder, hvor eksisterende aktiviteter får nye
mulighedsrum, og hvor nye aktivitetsprægede
funktioner og naturtyper placeres. Rygraden
binder Hedeland sammen fra nord til syd med
dens topografi, beplantning, forbindelser,
aktiviteter og forskellige brugere.

Horndrageren er Hedelands helt egen
Margueritrute. Ruten er en rundtur, man kan
bevæge sig på i Hedeland. I kombination
med den øvrige wayfinding og follies ledes
de besøgende rundt i Hedelands varierede
natur, menneskeskabte landskaber og gennem
dets særlige steder. Når man bevæger sig på
Horndrageren, vil man opleve den store variation
i landskabsrummenes åbenhed, geologi,
naturindhold, topografi og historie.

14

SLA 2+1 REALISE JOHANSEN SKOVSTED MORTEN DD

15

DET NY HEDELAND

Et nyt kulturlandskab

TRE STRATEGISKE GREB

1. DET NY KULTURLANDSKAB
Det ny Hedeland er et bud på et nyt
kulturlandskab. Her er natur og kultur
sidestillede og gensidige værdier. Ingen
andre steder kan man som i Hedeland
opleve det menneskeskabte landskabs
muligheder. Og ingen andre steder kan
man fortsat påvirke og udvikle landskabet
sammen med stærke grupper af ildsjæle.

Det ny Hedeland er et bud på et nyt kulturlandskab. Et sted,
som ikke hænger fast i forældede idéer om natur og kultur
som modsatte og adskilte fænomener. Her er natur og kultur
sidestillede og gensidige værdier, der tilsammen fortæller den
fulde historie om Det ny Hedeland.
Det ny Hedeland er for alle. Det er der, man mødes og inviteres
ind i et åbent fællesskab. Det er det konventionelle kulturhus
version 2.0 uden tag og vægge, et åbent rum ude i naturen.
Hedeland kulturlandskab er ikke en fast, uforanderlig form, ikke
en færdigsyet oplevelse, der er den samme gang på gang. Det er
et sted og en oplevelse, vi alle er med til at skabe gennem vores
aktiviteter og samskabelse med andre; et aktivt landskab, der
intuitivt leder os til at forstå og erkende noget om vores relation
til hinanden, naturen og dens processer.
Rammen for dette nye kulturlandskab er handling og den
fortælling, handlingen bærer med sig. Den første handling var
opdyrkningen af heden. Den anden handling var grusgravningen,
og den tredje handling er udviklingen af Hedeland til et nyt bud på
en ny type kulturlandskab.
Gravearbejdet er den handling, der i dag ses allermest tydeligt i
landskabet, og det er også i det greb, det nye kulturlandskab formidles. At grave begynder med, at man graver råjord op og samler
det i en bunke. Der efterlades et hul. Det er denne handling og
tanken om huller og bjerge – det der fjernes, og det der tilføjes der er det hedelandske kulturlandskabs udtryk og form.
Det er dette greb, der er strategien for den videre udvikling.
Strategien bygger på et natursyn, der hverken er sentimentalt eller
fastlåst i gamle vaneforestillinger om, at natur og kultur trives

bedst hver for sig – et nyt natursyn, hvor natur og kultur gensidigt
styrker hinanden og skaber et nyt udtryk. Der graves huller og
bygges bjerge, som sætter et tydeligt præg som en både fysisk
og forståelsesmæssig rygrad i Det Ny Hedeland. Det er herfra,
handlekraften og forståelsen kan bevæge sig ud i landskabet.
Derfor kan Hedeland ikke afbildes i ét motiv eller en plan, der viser
alt, fordi Hedeland lever og udvikler sig med de mennesker og den
natur, kulturlandskabet er gjort af.
Med denne strategi står Hedeland med muligheden for at
introducere noget radikalt nyt i kultur- og velfærdssamfundet. En
ny Guldalder. Det ny er den måde, kulturlandskabet tager imod alle
og udvikles gennem borgernes aktive deltagelse i aktiviteter, pleje,
opmærksomhed og læring. Dét er forskellen på at gå på museum, i
operaen eller i teateret, hvor vi mere passivt ser på.
Her er rum for spejderne, motocrosserne og tog-entusiasterne.
Her er rum for skovbørnehaven, hvor ungerne samles om bålet
og lærer om naturens kræfter. Og her er rum for den enkelte til at
møde naturens fænomener på en kajaktur eller gåtur vildnisset.
Og her er ikke mindst plads til, at de alle kan være med til at forme
det ny kulturlandskab. Hvor kan man ellers gøre det i Danmark,
tilmed så tæt på bysamfund?
Hedebjergene og hullerne er Hedelands fysik. De fortæller
historien om jord, istid, handling og forvandling - om 10.000 års
natur- og kulturhistorie, hvor vi har arbejdet med den jord, vi har
bygget vores velfærd på. Det er formidlingen af ikke alene natur
men også kultur, og hvorfor de to tilsammen er fundamentet for
den videre udvikling af kultur- og velfærdssamfundet. Hedeland
er meget mere end blot rekreation. Det er det nye erfaringsrum
i vores hverdag, hvor vi er ved at omstille os til et liv med et nyt
klima og det faktum, at vi sammen er med til at forme naturen og
vores fælles fremtid.
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2. BJERGENE SKABES AF
BRUGERNE SELV
Hedeland udvikles med en intens rygrad - en
landskabstopografi, der samler eksisterende
aktiviteter og nye aktivitetsprægede
funktioner. I Hedebjergene skabes rum for
nye tiltag og aktiviteter i Hedeland, som
foreninger og borgere udvikler sammen
med Hedeland, fonde og kommunerne.
Topografi, beplantning og stier er grundlaget
for de aktiviteter, der kan udfolde sig.
Hedebjergene er et mulighedsrum, som ikke
findes nogen andre steder.
HEDEBJERGENE ER RYGRADEN
Med Hedebjergene skabes en serie høje, der placeres i forlængelse
af og vest for skibakken, vest for amfiteateret og lergraven på de
flade marker ned mod Stærkendevej og videre til området ved
aktivitetsbanen nord for Vindinge Langsø. Her rejser der sig i 2030
en helt ny topografi. Med råjord og overskudsjord fra nærområdet
og de tre kommuners kommende anlægsprojekter skabes
topografien, der sammen med beplantning og stier skaber et helt
nyt sted med relationer mellem to af Hedelands mest benyttede
områder. I Hedebjergene er naturoplevelsen mere intens, den er
vildere, bakkerne er stejlere, det er lettere at finde bær og frugter,
og man kan inden for en kort radius komme fra ishavets bund til
toppen af bjergene med udsigt over hele egnen.
FORENINGER OG BRUGERE FORMER HEDEBJERGENE
Bakkerne formes og disponeres til aktiviteter, der appellerer til en
bred vifte af motionsformer og oplevelser. Her skabes ny natur
og helt nye rum til fysisk udfoldelse, og der skabes mulighed for,
at bakkerne formes til både de aktiviteter, vi kender og ønsker
i dag, og dem, vi ikke kender for fremtiden. Her er plads til et
højt aktivitetsniveau med faciliteter, der supplerer og udvider
mulighederne for foreninger og aktiviteter. Alle foreninger får
mulighed for at tilføje aktiviteter og liv til landskabet. Her kan

man stå på ski, køre mountainbike downhill, tage hesten med
op i bakkern og se udsigten fra toppen. Her er mange forskellige
aktivitetsmuligheder, f.eks. MTB, ridning, vandring, klatring,
skiløb m.m. Aktiviteterne får hver deres områder, som flettes
sammen af stier.
DET FINDES INGEN ANDRE STEDER
Der er ikke mange bjerge i Danmark. Alligevel findes der bakker
rundt om i landet skabt som et produkt af vores ressourceforbrug:
Bakker skabt af byggeaffald og jord som Hersted Høje, bakker
skabt af overskudsjord fra store anlægsprojekter som Hasle
Bakker og Jordskulpturen i Esbjerg og Amager Bakke, der skabes
på topppen af Amager Forbrændingen. Til forskel fra alle de
andre steder skabes Hedebjergene midt i et område, der allerede
fungerer rigtig godt rekreativt, hvor foreningerne er stærke,
naturen er attraktiv, og hvor der til grundlag for mange forskellige
oplevelser. Hedebjergene bliver med andre ord en attraktion i sig
selv, der er understøttet af det liv og de aktiviteter, der allerede
findes i Hedeland.
Sammen med en række fonde kan der skabes rum for helt nye
former for motion, nye former for natur og nye landskaber.
Mulighedsrummene for foreninger og de aktiviteter, Hedeland
fremover vil kunne tilbyde, er store og varierede og vil sammen
med de øvrige udviklingstiltag sætte Hedeland på det mentale
landkort for folk i hele regionen.

18

SLA 2+1 REALISE JOHANSEN SKOVSTED MORTEN DD

19

DET NY HEDELAND

Et nyt kulturlandskab

TRE STRATEGISKE GREB

3. HISTORIEFORTÆLLINGEN SKER, NÅR
MAN BEVÆGER SIG RUNDT I HEDELAND
‘Horndrageren’ er Hedelands egen
Margueritrute, en rute at bevæge sig
gennem Hedeland på, til fods eller i bil. Det
er her, historiefortællingen om Hedelands
geologi, natur og historie udspiller sig.
I formidlingen låner vi fra Solkongens
Versailles for at fortælle historien om
oldtiden, geologien, industrien, ildsjælene
og naturens processer. Gennem en række
vejledninger i landskabet og i Hedeapp’en
føres den besøgende ind i det ny Hedelands
univers.
Hedeland og Versailles er to vidt forskellige oplevelser, men
begge steder har dét tilfælles, at de kan virke overvældende i
deres omfang og svære at gribe an. For dem begge gælder også,
at jo mere, man kender de enkelte dele, jo bedre forstår man
stedets sjæl i sin helhed. Historien om et sted kan fortælles på
forskellige niveauer afhængig af, hvor meget energi man har til
at tage stedet ind, og hvor godt man kender området i forvejen.
I Hedeland bruger vi solkongen, Louis XIVs, tanker om, hvordan
den besøgende får de bedste oplevelser. Det gør vi gennem nye
lag i stierne, der både anviser en ’Margueritrute’ for folk i bil og
’off-piste’-ruter for folk til fods, samt en app, der guider den
besøgende til oplevelser i naturen, geologisk spændende steder,
events, aktiviteter og foreninger.

•

BJERGENE OG UDSIGTEN: Fra bjergkædens toppe fås et vue ud
over Hedeland. Bjergkæden er fortællingen om, at vi fortsat er
ved at skabe det hedelandske landskab; vi bygger byer, huse
og veje omkring Hedeland og graver ud til kanaler og vådområder, og derved generer vi råjord til at skabe nye særegne
steder og rum i Hedeland. Rum, der skaber en ny topografi og
mulighed for at imødekomme ønsker om at være mere ude,
opleve det vilde, mærke både ro og adrenalin, og ikke mindst
være medskabere af nye steder og landskaber.
NATUREN: Den næringsfattige jord i Hedeland har skabt
levegrundlag for en lang række sjældne arter, som ikke findes
mange andre steder. Den selvforvaltende natur fortæller
historien om naturens processer.
INDUSTRIHISTORIEN: Industrihistorien er den underliggende
kraft i hele Hedeland, der har forandret landskabet til det, det
er i dag. De nye designmæssige lag, der tilføres Hedeland, er
udformede med inspiration fra de industrielle maskiner, der
har været i området, da der blev gravet grus.
VÅDOMRÅDERNE: Vådområderne er en vigtig del af det ny
Hedelands identitet; de rummer aktiviteter, rige økosystemer
og fortællinger om is, smeltevand og forvandling.
GEOLOGIEN: Grusgravene har blotlagt geologiske lag, som
er skabt af istiden. Disse udgravninger kalder vi Ishavets
Bund. Her ses isens aflejringer, sandet og gruset. I de store
nygravede råstofgrave, der efterlades som huller, graves
der, så de mange mineralske aflejringer afdækkes og lagene
synliggøres. Nye aktiviteter, der holder vegetationen væk, vil
ligeledes danne en række nye muligheder for at opleve sand
og grus i Hedeland også efter, råstofindvindingen er ophørt.
GRAVHØJENE: Gravhøjene viser spor af mennesker på egnen
for over 4.000 år siden og opleves på Sletten.
KULTUREN: Den nyere tids efterbehandling med vinterasser,
amfiteater, golfbane mv. står som et tydelig vidnesbyrd om, at
Hedeland ikke er noget traditionelt naturområde men et nyt
kulturlandskab.

•

•
HEDELANDS MARGUERITRUTE HEDDER HORNDRAGEREN
På Horndrageren giver vi Hedelands besøgende mulighed for
at opleve området i bil på et afgrænset området. Hedeland er
stort og for mange uoverskueligt. Ved at lade besøgende betale
for adgang til området i bil, bejler man til de gæster, der ønsker
høj komfort og let adgang til store oplevelser. Samtidig vil
børnefamilier, ældre og andre, der ikke kan trave de lange ture,
glæde sig over at kunne komme tæt på de forskellige områder og
opleve Hedelands særlige steder på kortere ture.
Når man bevæger sig på Horndrageren, opleves en række varierede
landskabsrum. Her er åbne sletter, kuperede bakker, områder,
der er sprunget i skov, store dale og søer. Men der er også en
række særlige steder, som kan opleves til fods, over en bakketop,
mellem træerne, nede i krateret, ved søens kant mv. En række af
disse steder er beskrevet i opslaget om follies, som vises senere
i rapporten. Man gør holdt undervejs og finder via anvisninger i
landskabet eller i Hedeapp’en vej til mere af Hedeland, afhængigt
af den besøgendes interesse og forudgående viden om og
kendskab til Hedeland. Stisystemet og Hedeapp’en giver indblik i
alle Hedelands forskellige dele, uden at man mister orienteringen i
en overvældende indsigt i ét område.
Horndrageren er det formidlingsspor, der kobler oplevelsen af
Hedelands varierede natur med historien. Gennem de forskellige
ruter og steder oplever man:

•

•

•
•

Follies, landskabselementer, signaturfarve og visuel identitet
guider den besøgende på vej til oplevelser i Hedeland. På s. 38 - 43
uddybes disse elementer.
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Gruset

Skov

Skrænterne

Smeltevandet
Glacial søer

Gravhøj
ØDEMARKEN

Skibakken

SLETTEN

Amfi

Turkiserne
Bunden af ishavet
HEDEBJERGENE

Eksperimentariet
Vinterrasserne

Engene
GRAVHØJE

Illustrationen viser, hvordan området og dets geologi
kontinuerligt er blevet forandret af mennesker, hvor materiale er
blevet udgravet og flyttet, og der er blevet fyldt op eller efterladt
huller. Det er et snit i de historiske lag, der kan opleves i terrænet
i 2030. Horndrageren tager den besøgende med rundt gennem
alle disse lag, historier og uventede overraskelser.

BJERGKÆDE

SLETTE

PÅ BUNDEN AF ISHAVET
GLACIAL SØER

i
Horndrageren er en af Hedelands
sjældne arter. En orkidé, der har
indfundet sig på trods af og i
kraft af, at vi mennesker flytter
rundt på råstofferne og har skabt
et næringsfattigt grundlag, der er
perfekt for netop denne sjældne,
rødlistede art. Horndrageren lægger navn til Hedelands helt egen
Margueritrute, der gør det nemt
og oplevelsesrigt at finde vej i
Hedeland.

‘La Manière de montrer les jardins de Versailles’ er en række vejledninger
skrevet af Louis XIV til oplevelsesruter gennem Versailles’ haveanlæg.
Vejledningerne anviser de ruter, der bedst viser dens skønhed for
Solkongens gæster. Nogle af vejledningerne er skrevet med afsæt i
særlige sociale begivenheder på Versailles, mens andre er skrevet med
en særlig person i tankerne - f.eks. en royal gæst, som led af depression
og træthed, hvorfor den anbefalede rute var kortere end ruter henvendt
til andre gæster. Anlæggets skønhed måtte altså indtages i de
mængder, den enkelte gæst var i stand til. Louis XIV skrev selv, at der
er så meget skønhed i haven, at man kan blive ør i hovedet, hvis ikke
opmærksomheden har en retning at støtte sig op ad. Vejledningerne
hjalp gæster til at opleve og lade sig betage af havens skønhed, uden at
de mistede opmærksomhedens orientering.

App’en Hedeguiden kan
downloades af alle besøgende
til Hedeland. App’en
indeholder interessepunkter,
ruter, faciliteter, events og
åbningstider mv.

DET NY HEDELAND

Et nyt kulturlandskab
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ÅBNINGSTRÆK OG FASER
Frem mod 2030 arbejdes der
på en række indsatser på
forskellige niveauer - både på det
fysiske, formidlingsmæssige og
forretningsmæssige. Åbningstrækket
er at etablere Horndrageren og
Besøgscenteret ved Flintesø.

HORNDRAGEREN &
BESØGSCENTER HEDELAND

SENSOMMERFESTEN

i

BRANDING & FORMIDLING

HEDELANDSMODELLEN

i

SENSOMMERFESTEN

RK

HED

EL A

ND

i

“GRAND CANYON”

HORDRAGEREN OG BESØGSCENTERET
VED FLINTESØ
Horndrageren er en 13 km lang
oplevelsesrute. Den formidler og skaber
adgang til en lang række steder og kan
sammenlignes med en ‘scenic-route’ i
f.eks. amerikanske State Parks.

“GRAND CANYON”

O
NEK

NK

UR

R EN

CE

INDTÆGTER
Indtægterne til fremtidens Hedeland kommer fra flere kilder, der spænder fra etablerede markeder og praksisser til helt nye
markeder, der vinder frem gennem nye
teknologier - f.eks.:
Danmarks førende rehabiliteringsområde,
Danmarks førende Outdoor-område for
firmaarrangementer, teambuilding mv. og
Hedelands Sensommerfest.

2020

“KAPTAJNEN”

TRE HOVEDPORTE
Der er mange veje til Hedeland i dag, og
det er svært at vide præcis, hvor man
skal køre til for at opleve Hedeland.
Fremover er man ikke i tvivl; Når man ankommer i bil, er der tre nye hovedporte
til Hedeland:
PORTEN VED VINDINGE i overgangen
mellem parkeringspladsen, hovedstien
“KAPTAJNEN”
og Vindinge Langsø,
BESØGSCENTERET VED FLINTESØ og
BASEN I NORD.

SENSOMMERFESTEN

“GRAND CANYON”

MÆRK HEDELAND
Oplevelser skal mærkes, dokumenteres
og deles gennem formidlingsstrategien
‘Mærk Hedeland’. Strategien taler til alle
fem sanser og udbreder de store oplevelser gennem besøgende og deres egne
digitale spor.

2017

FASE 2

“KAPTAJNEN”
“GRAND CANYON”

HEDEBJERGENE & HULLERNE
Allerede fra starten
går man i gang med
“KAPTAJNEN”
at etablere HEDEBJERGENE: Et stort
“GRAND
CANYON”
sammenhængende
og varieret volumen,
som skaber sammenhæng fra nord
til syd. Hen mod slutningen af Fase 2
tegner der sig en aktivitets-bjergkæde
hen over Hedeland. Løbende etableres
der samtidig huller og søer langs
Horndrageren i de gamle grave-områder.

BASEN I NORD

BESØGSCENTERET
VED FLINTESØ

HEDEBJERGENE
PORTEN VED VINDINGE
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BRAND ETABLERET

SENSOMMERFESTEN
“KAPTAJNEN”

V
NA

MÆ

FASE 1

EVENTS OG FINANSIERING

SENSOMMERFESTEN

i

i

HJEMMESIDE OG APP

FASE 3

ALLE KENDER HEDELAND
Ingen andre steder kan man som i Hedeland opleve det menneskeskabte landskab.
Og ingen andre steder kan man fortsat påvirke og udvikle landskabet sammen med
stærke grupper af ildsjæle. Alle kender
Hedeland!

2030
HEDELAND 2030
Gravearbejdet er den handling, der i dag ses allermest tydeligt i landskabet, og det er også i det
greb, det nye kulturlandskab formidles; huller og
bjerge - det der fjernes, og det der tilføjes - er det
hedelandske kulturlandskabs udtryk og form. Det
er dette greb, der er strategien for den videre udvikling. Der graves huller og bygges bjerge, som
sætter et tydeligt præg som en både fysisk og forståelsesmæssig rygrad i det nye Hedeland.
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KAPITEL 2
6 FYSISKE GREB

DET NY HEDELAND

Reerslev, så det strækker sig fra Hedehusene til Tune
Et nyt kulturlandskab

6 FYSISKE GREB
En række fysiske greb tegner billedet af
Hedeland frem mod 2030. De fysiske greb
understøtter visionen om et Hedeland, der
i fremtiden er velkendt og let at komme
frem til og finde rundt i, og som giver
besøgende spændende, forskelligartede
og lærerige oplevelser i et varieret og
naturrigt kulturlandskab.
På de følgende sider uddybes de 6 fysiske
greb i Hedeland.

1. HEDELAND BLIVER STØRRE OG BEDRE FORBUNDET
TIL BYOMRÅDERNE OMKRING

i
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P
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P
P

P

P

P

P
P
P
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P

P

P
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P
P

P
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P

P

P

i
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4. HIERARKI I STIER OG ADGANGE GØR DET
LETTERE AT ORIENTERE SIG
•
•
•
•
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Horndrageren
De eksisterende stier
Off the beaten track
Follies
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Basen i Nord

C

A

Besøgscetneret ved Flintesø

B

Porten ved Vindinge

2. HEDELAND ER TRE VÆSENTLIGT FORSKELLIGE RUM

3. TRE HOVEDADGANGE TIL HEDELAND

A. HEDEBJERGENE
B. SLETTEN
C. ØDEMARKEN

•

5. HEDELAND ER INDDELT I EN RÆKKE FORSKELLIGE
NATURTYPER

6. HEDEBJERGENE BINDER SAMMEN FRA
NORD TIL SYD

•
•
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Basen i Nord har tilknytning til Hedehusene, Nærheden og stationen.
Besøgscenteret ved Flintesø har adgang fra Brandhøjgaardsvej.
Porten ved Vindinge ligger i overgangen mellem parkeringspladsen,
hovedstien og Vindinge Langsø.

DET NY HEDELAND

Et nyt kulturlandskab

UDDYBNING AF DE 6 FYSISKE GREB

1. HEDELAND BLIVER STØRRE OG BEDRE
FORBUNDET TIL BYOMRÅDERNE OMKRING
Vi foreslår at udvide Hedelands
perspektivområde, så det bliver større,
end det er i dag, og så Hedeland
kobles bedre sammen med byerne
omkring. Det betyder, at der opstår
helt nye byudviklingsmuligheder for
byer som Vindinge og Stærkende,
ligesom Nærheden har en stor rekreativ
naturressource i Hedeland, som det skal
være lettere at komme til at opleve.

AFGRÆNSNING OG PERSPEKTIVOMRÅDER
Hedeland afgrænses rumligt af en skarp kant langs
Brandhøjgårdsvej. Gravhøjene i slettelandskabet er den første
markering af Hedeland, og den rumlige overgang til den
østlige side af Brandhøjgårdsvej gøres markant ved at udvide
skovrejsningsområdet ved Reerslev, som vi foreslår udvidet til
at strække sig helt fra Hedehusene i nord til Reerslev og Tune i
syd. Skovrejsningsområdet vil rumligt understrege forskellen til
Hedeland, der udgøres af Hedebjergene, Sletten og Ødemarken
med huller og bakker - en tydelig forskel på at komme fra den
frugtbare jord til den næringsfattige jord. Langs Brandhøjgårdsvej
er en række lysåbne arealer, der enten klippes en gang årligt eller
driftes vha. græsning. Et hegn langs hele eller dele af vejen, der
vil holde dyrene inde, vil rumligt markere Hedeland. De mange
mindre adgangsveje, der ligger som stikveje fra Branshøjgårdsvej
og Vindingevej til f.eks. skibakken, amfiteateret, ponycenteret og
golfbanen, vil markeres tydeligt som indgange til Hedeland.
Hedeland afgrænses mod syd af Tjærebyvej, hvor der ligger en
række pladskrævende og støjende aktiviteter såsom motocrossbane, køreteknisk anlæg mv. Lidt sydligere ligger Roskilde
Lufthavn. Andre støjende aktiviteter placeres også i dette område
fremover - f.eks. kan der etableres ørken og sandkørselsbaner
i den grusgrav, der er i området. Området udbygges ad hoc og
sikres støjdæmpet med jordvolde og bakkeanlæg som i dag, samt
skærmes med beplantning.

Mod nord og vest udvides Hedelands perspektivområde op til
Holbækmotorvejen som en del af Roskilde kommunes strategi
’Den grønne ring’. Området mod nordøst er landskabeligt i familie
med Hedeland, fordi der også graves her. Hedeland strækker sig
derfor naturligt helt op til motorvejen mod nordvest og til Køgevej
mod vest.
BYOMRÅDERNES TILKNYTNING TIL HEDELAND STYRKES
Udvidelsen af perspektivområdet gør Vindinge by til en by, der
er fuldstændig omsluttet af Hedeland. Her vil kunne skabes
attraktive bosætningsudvidelser af byen, hvor nærheden til
naturen vil være et stort trækplaster for kommende beboere.
Hedeland kan også i meget højere grad smitte af på byen.
Stærkende og Reerslev vil med den nye statsskov ligge godt
placeret med let naturadgang, hvilket er en stor mulighed ift. at
skabe nye attraktive bosætningsmuligheder.
Fra landsbyerne Tjæreby og Vor Frue kan der med fordel skabes
forbindelser til Hedeland ved at anlægge stier allerede nu. Der
bør skabes bedre forbindelse fra Vor Frue til Festivalpladsen ved
Roskilde. Med udvidelser og nye måder at bruge festivalen på, bør
der skabes rumlige relationer og optimerede forbindelser mellem
Hedeland om festivalområdet, så Hedeland fremover vil være
mere synligt for flere festivalgæster. Bedre relationer mellem festivalområdet/Dyrskuepladsen og Hedeland kan komme til udtryk
i flere samarbejder ved store events, f.eks. stævner, spejderforsamlinger, mesterskaber mv.
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Skovrejsningsområde udvides omkring
Reerslev, så det strækker sig fra Hedehusene til Tune

Trekr
stat

Roskilde
station

Perspektivområde
udvides
Skovrejsningsområde
udvides

Vindinge

Reerslev
Stærkende

Handel

Vor Frue
NÆRHEDENS REKREATIVE LOOP

Tjæreby
Kultur og idræt

Transport

Hedeland
PERSPEKTIVOMRÅDE
Læring
Hedelands nuværende perspektivområde udvides mod nord
og øst. Det
skaber bedre kontakt særligt til Roskilde, landsbyerne Tjæreby og Vor
Frue samt festivalpladsen. Udvidelse af skovrejsningsområdet skaber
Stenbuen
en markant rumlig overgang fra skoven til de åbne områder i Hedeland.
Sejlbjerg Mose

Tune

BYOMRÅDERNE
Vindinge kommer til at ligge omsluttet af Hedeland. Skovrejsningsområdet ved Reerslev udvides, så det strækker sig fra Hedehusene til Tune.
Det gør, at disse byrområder rumligt sammenbindes, ligesom der skabes
naturlige relationer og overgange til Hedeland.

NATURLOOP

NÆRHEDENS REKREATIVE LOOP

Hedeland

Stenbuen
Sejlbjerg Mose

NATURLOOP

NÆRHEDEN OG HEDEHUSENE STATION
Det bymæssige hovedgreb i Nærheden er det rekreative loop, der
kobler handel, læring, transport, kultur og idræt. Vi foreslår dette
suppleret med et naturloop, der går gennem Sejlbjerg Mose,
hjertet af Nærheden og via Sejlbjerg, Industristien og Reerslevvej
til Stenbuen. Naturloopet vil gribe Hedeland og skabe en naturlig
forbindelse mellem områderne øst for Brandhøjgårdsvej, bl.a.
Nærheden og Hedehusene Station. Via en sikker krydsning samt
en åbning i beplantningen og opgradering af stien ledes man til
Hedeland. Med få tiltag såsom skiltning, en eventuel opgradering
af vejforløbet via de ovennævnte veje samt etablering af basen i
Nord med børneinstitution og legeplads skabes daglige relationer
mellem Hedeland og Hedehusene.
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2. HEDELAND ER TRE VÆSENTLIGT
FORSKELLIGE RUM
Hedeland består af tre væsentligt
forskellige hovedrum: HEDEBJERGENE,
der som et stort, varieret volumen skaber
sammenhæng fra nord til syd og formidler
Hedelands proceslandskab, SLETTEN,
der fortæller historien om mennesket i
landskabet, og ØDEMARKEN, der giver
besøgende mulighed for at blive ‘væk’ i
naturen. De tre områder er vidt forskellige
og fortæller sammen historien om alt det,
Hedeland er.

A
C

A

B
B

C
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Hedebjergene bliver et landmark og et rumligt og oplevelsesmæssigt
referencepunkt i området. Bjergene er det område i Hedeland, hvor
mere intense aktiviteter og faciliteter placeres. Her plantes mere,
laves flere stier og flere aktivitesmuligheder end i de andre områder.

På Sletten fornemmer man de vidt forskellige måder, Hedeland
er blevet brugt på og forvandlet gennem tiden. Her er gravhøje,
kirketårne, golfspil, kratere og det store hul efter den seneste
grusgravning stadig at se i 2030.

I Ødemarken er det naturen, det vilde, der får lov at styre. Området
udvides med Øde Hastrup og Store Hede. Vildmarkslivet har gode
kår.
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Hedebjergene

Sletten

Ødemarken

De store åbne områder i Hedeland
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3. TRE HOVEDADGANGE
TIL HEDELAND
NÅR MAN ANKOMMER I BIL, ER DER TRE NYE

Basen i Nord

HOVEDPORTE TIL HEDELAND:
• PORTEN VED VINDINGE I OVERGANGEN
MELLEM PARKERINGSPLADSEN, HOVEDSTIEN
OG VINDINGE LANGSØ
Besøgscetneret ved Flintesø

• BESØGSCENTERET VED FLINTESØ MED UDSIGT
OVER HEDELAND
• BASEN I NORD MED BØRNEINSTITUTION OG

Porten ved Vindinge

NATURFORMIDLING

I tillæg til de mange stier til Hedeland for folk, der bor tæt på, skabes tre hovedporte til Hedeland. Basen i Nord har tilknytning til Hedehusene, Nærheden og
stationen. Porten ved Vindinge er den naturlige adgang til området. Fra Brandhøjgårdsvej skabes adgang til Hedeland via besøgscenteret ved Flintesø.

Etableringen af de tre nye hovedporte styrker organisationen,
brandet og formidlingen af Hedeland, og de bliver naturlige
udgangspunkter eller stop på turene ud i Hedeland. Det er her,
man kører til, hvis man vil besøge Hedeland, ikke kender området
i forvejen og gerne vil vide mere. Herfra guides man ud på
Horndrageren.
PORTEN VED VINDINGE er en naturbase og det centrale
udgangspunkt for gåture, de aktive og foreningerne. Her er handson formidling af natur og geologi til skoleklasser, besøgende i
weekender og frivilligholdet. Her er undervisning, organisering
af frivillige og foreninger mv. Laden bliver et samlingspunkt
for de mange foreninger, aktører og beboere, der bor tæt på. Et
naturligt og inviterende sted, som er let at gå til. Laden placeres
i parkeringspladsens nordlige ende mod Vindinge Langsø og
hovedstien og formidler således en overgang fra bilturen til
oplevelsen af Hedeland til fods.
Porten er et åbent rum, overdækket af et stort tag med bokse
til badefaciliteter, grejbank, køkken, undervisningsrum til
udflytterundervisning, kontorfaciliteter mv.
BESØGSCENTERET VED FLINTESØ er placeret på den østlige del
af p-pladsen, højt over Flintesø, hvor der er en formidabel udsigt
over området. Herfra ses kirketårnet i Stærkende, gravhøjene
på Sletten, amfiteateret, skibakken og Hedebjergene, søerne
og grusgraven mod sydvest. Det hele kan ses inde fra husets
store åbne rum, og man oplever alle delene i bilen på vejen
til besøgscenteret. Det er således et centralt sted at formidle

Hedelands mange landskabelige lag, fordi de opleves særligt lige
her. Besøgscenteret er et naturligt sted at søge hen, hvis man skal
ind i varmen, have det store overblik, spise og samles.
Besøgscenteret er et stort formidlingsrum til formidling af
områdets udvikling. Her er udsigt over området. Bygningen
rummer desuden kontorer og restaturant eller traktørsted.
Den daglige ledelse holder til i besøgscenteret så der sikres
bemanding.
BASEN I NORD er en børneinstitution, der placeres i den nordlige
del af Hedeland i relation til Hedehusene og Nærheden. Om
dagen fungerer Basen som institution for børn fra Hedehusene og
Nærheden. Den er mødested for dagplejere, børnehaver og SFO’er,
der kommer til området med tog eller med Hedelandsbussen.
Nogle af faciliteterne kan bruges om aftenen af spejdere,
friluftsforeninger mv., og i weekenderne åbnes der op for at
naturbasen kan bruges som mødested til formidling mv.
I forbindelse med Basen etableres en stor legeplads med et
format, der tiltrækker folk regionalt. Det bliver den bedste
legeplads, man kan lave i naturen, og et regional trækplaster.
Alle steder er der udlån af kikkerter, fiske- og insektnet, grej til
bål, skøjter og andet friluftsgrej.
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Bygningernes
arkitektur og materialer
refererer til områdets
landbrugsbygninger med
åbne længebygninger eller
lader. Et helt åbent rum
eller en stor port formidler
overgangen til Hedeland for
den besøgende.
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4. HIERARKI I STIER OG ADGANGE
GØR DET LETTERE AT ORIENTERE SIG
i

P

Der findes mange veje til Hedeland i dag, og
det er svært at vide præcis, hvor man skal køre
til for at opleve Hedeland. Fremover er man
ikke i tvivl. De tre nye porte til Hedeland kender
man allerede inden, man kommer, og de er
lette at finde vej til langs veje og på GPS. Inde
i Hedeland introduceres et hierarki i stierne,
hvor de eksisterende ruter og stier suppleres af
Horndrageren, stierne i Hedebjergene samt en
række off-piste ruter, hvor man bevæger sig ud
i terrænet med meget simple anvisninger.
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FLERE MÅDER AT KOMME RUNDT I HEDELAND PÅ

HORNDRAGEREN

DE GODE RUTER I KENDER

OFF THE BEATEN TRACK

Horndrageren er en 13 km lang oplevelsesrute, man kan vandre langs eller køre i bil,
evt. mod betaling. Den formidler og skaber
adgang til en lang række steder og kan sammenlignes med en ‘scenic-route’ i f.eks.
amerikanske State Parks. Her vil være let
adgang for småbørnsfamilier og funktionhæmmede, for dem, der gerne vil nå at se
så meget som muligt, og for dem, der bare
vil prøve en anden køretur, end de plejer.
Der er mindre parkeringspladser undervejs,
hvor man kan komme ud i området.

Det eksisterende stinet er velfungerende
og bruges af mange forskellige brugere.
Stinettet organiseres i en række ruter med
forskellige farvekoder. Disse udpeges sammen med brugerne og som forskellige ruter
med temaer, der passer ind i formidlingen
af geologi, natur og historie.

Off the beaten track er en række ruter der
laves ad hoc af foreninger i samarbejde
med Hedeland I/S. De markeres simpelt
som i de store naturområder i Sverige og
Norge på sten eller træer. De supplerer
de stier, der allerede er, men som mange
gerne vil have mulighed for at søge væk
fra.
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PARKERING OG ADGANGE
De tre hovedporte ligger i forbindelse med tre større
parkeringspladser i Hedeland: Parkeringen ved Operaen,
ved Vindingevej og en ny, der etableres i forbindelse med
Hovedgaden i Hedehusene. Hertil kommer en lang række mindre
parkeringspladser, der også eksisterer i dag og suppleres med
yderligere små parkeringspladser tæt ved Horndrageren.
Den daglige trafik foreslås ledt til de større veje som Vindingevej,
Villershøjvej, Brandhøjgårdsvej og Tjærebyvej. Mindre veje, såsom
Stærkendevej, Roskildevej og Tunevej samt på sigt en række af
vejene i den nordlige og østlige del af perspektivområdet, ‘klippes over’, så de ikke længere er smutveje gennem Hedeland men i
stedet bliver adgangsveje til Horndrageren. På den måde fredeliggøres støre områder af både Sletten og især Ødemarken.

FORBINDELSER
• Det bør etableres en supercykelsti til København.
• Der skal skabes sikre cykelveje fra Køge Bugt, der kan forbedre
adgangen til Hedeland, særligt en cykelsti langs Mosede/Tune
Landevej.
• Den nyetablerede Hedebosti forbinder Hedeland med både Roskilde og
Greve. Kommunikationsstrategierne for Hedebostien og Hedeland bør
koordineres, så Hedebostien bliver en kendt indfartsvej til Hedeland for
cyklister.
• Mellem Roskildes boligområder kan der skabes bedre rekreative
forbindelser over motorvejen.
• Adgangen til Nærheden etableres gennem naturloopet.
• Der skal skabes gode forbindelser til Hedeland fra Hedehusene og
Trekroner Station
• De offentlige busforbindelser bør på sigt planlægges sådan, at
besøgende kan komme så tæt på indgangene som muligt.
• Der bør laves en ordning med tilkaldebus, så de tre kommuners
institutioner får mulighed for at bruge Hedeland.
• Stierne gennem landskabet til de mindre byområder bør prioriteres ifm.
wayfinding.
• Mod nord bør der åbnes op til Hedelykkestien, hvor det er muligt at
krydse banen og skabe stiadgang for mange af Hedehusenes borgere,
der bor nord for banen.
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UDDYBNING AF HORNDRAGEREN
HEDELAND ER HELT SIN EGEN
Det formidlingsmæssige hovedgreb
er Hedelands egen Margueritrute:
Horndrageren. Omkring den ligger en
række af Hedelands særlige steder, hvor
udsigt, geologi, historie og natur er særligt
spændende at opleve. Man kan gå langs
søen, over vandet, op på højen, nede i
hullet og på Sletten. Follies og inventar
som broer, stolper og hegn leder én på vej
og udpeger nye oplevelsesmuligheder.

Frem mod 2030 lægges endnu et lag til Hedelands
udvikling. Det handler om at skabe arkitektur, wayfinding,
landskabsarkitektoniske støttepunkter og follies i et nyt
vokabular med enkle materialevalg, en gennemgående
signaturfarve og simpel guidance. Dermed erstattes tidligere
skilte, der skabes klare indgange og afgrænsninger og særlige
steder understreges og iscenesættes, så der skabes en særlig
fornemmelse af Hedeland.
Man ved, man er i Hedeland, fordi det, man ser, og det, man
mærker, er noget særligt, og det understøttes af de overgange
og støttepunkter, der findes i området. De åbne landskaber skal
fornemmes allerede fra vejen. Det er skift i rumlighed, stoflighed,
atmosfære, farver og duft, der gør, at man mærker, man er
kropsligt tilstede. Overgangene er små steder, der er udpegede i
landskabet, og som formidler en overgang, peger på noget, man
kan se, giver lys eller ophold.
VED INDGANGENE
Indgangene markeres med hedelandsbiotoper, hvor de samme
træer, blomster og græsser plantes i de områder, man ankommer
til i Hedeland, f.eks. ved parkeringspladserne. Når man bevæger
sig i Hedeland på solrige og blæsende dage i oktober, vil man få
øje på grupper af træer, der vibrerer i vinden og viser sølvfarvede
og næsten hvide blade. Det er grupper af sølvpopler, der skinner
i sølv. Lyset fra den lavtstående sol reflekteres af det vibrerende
løv, som vinden løfter og vender de sølvhvide bladundersider ud
mod omverden.
MATERIALER
Materialerne er groft hugget tømmer, beton og malet jern eller
træ. Der tilstræbes et simpelt udtryk, der rammer stemningen i
Hedeland og passer ind.
FOLLIES OG LANDSKABSARKITEKTONISKE ELEMENTER
De arkitektoniske lag suppleres af elementer af træ, der skaber
mulighed for at gå langs kanten af en sø, op ad en bakke til en
særlig udsigt eller over vand.
Alle disse elementer ligger i tilknytning til Horndrageren og kan
derfor opleve i det meste af Hedeland som små elementer i et lag,
der giver nye oplevelser og erkendelser af stedet.

SIGNATURFARVE
Her guider elementerne og de kendetegnende blå farver den besøgene til
nye oplevelser. Elementerne vil fungere som pejlemærker i oplevelsen af
Hedeland. I sammenhæng med app’en formidler de Hedelands forskellige
lag. Wayfinding-systemet guider den besøgende til at finde elementerne,
hvis blå farve gør opmærksom på, at man nu har fundet et særligt sted.
Samtidig markerer elementerne et sted, hvorfra man kan orientere sig i det
større wayfinding-system.
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FOLLIES
Små bygværker i stål bliver nye pejlemærker
rundt om i Hedelands landskaber. Ved
første blik kan man blive i tvivl om,
hvorvidt objekterne er fragmenter eller
efterladenskaber fra stedets industri.
Ved nærmere eftersyn optræder de som
præcise iscenesættelser af de specifikke
landskabssituationer, de indgår i.
Elementerne er placeret særlige steder i landskabet, og deres
form imødekommer de behov og særlige muligheder, der findes
der. Flere af folliesne kan placeres forskellige steder. Ved at
flytte dem kan man ændre eller understrege en bestemt brug og
oplevelse af de steder, de placeres.
Som grusgravningsmaskinerne er alle elementer lavet som simple
sammensvejsede, galvaniserede og malede objekter. De kan
let flyttes rundt med en traktor i landskabet i takt med, at det
forandrer sig og defineres på ny.
De er alle ligetil og billige at fremstille, simple at vedligeholde
og besidder en stor robusthed som står i kontrast til deres
flygtige mobile karakter. Elemementerne kan placeres simpelt
i landskabet på justerbare fødder og plader og lynsikres
for et beskedent beløb. De er industrielle i detaljeringen og
leder tankerne hen mod de maskiner, der har formet det
menneskeskabte landskab. Som kontrast til deres industrielle
karakter er de nye elementer formet til de mennesker, der skal
indtage dem som f.eks. ly på vandreturen, shelter for overnatning, fugleskjul, sauna, overdækket bålplads, udsigtspunkt eller stjernekiggersted.

Grusgravningsmaskiner

Vinkelsø
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UDDYBNING AF HORNDRAGEN
EKSEMPLER PÅ FOLLIES
PÅ SØEN
Overgangen mellem land og vand er interessant, og vandet er normalt ikke et sted, man
kan færdes uden både, kajakker eller kanoer.
Et objekt som flyder i vandkanten gør søens
flade indtagelig. Herfra kan det særlige fugleliv studeres på nært hold gennem skjulets afskærmede blik mod vandet.
I umiddelbar nærhed til Naturbasen giver en follie mulighed for ophold tæt ved
vandet ved den pittoreske Vindinge Langsø.

Vindinge Langsø (02)

OP AD BUNKEN
Rundt om i Hedeland findes mange menneskeskabte bunker. De er karakteriserede
ved at have præsise geometriske former
og være så stejle, at de kan være svære for
mange at bestige. Trappeelementet gør
bakken indtagelig og hele bakken til en form
for bygværk på grund af dens kejleformede og
dermed tydeligt menneskeskabte fremtoning.
På trappens sider krager små siddepladser ud.
Ved Løkkeshuse er et landskab med små
stejle bakker, der endnu ikke er tæt begroet.
Bakkerne ved Løkkeshuse (10)

PÅ SKRÆNTEN
Skrænten karakteriseres ved, at man altid er
oppe i forhold til noget andet. På sammen tid
har man en beskyttende ryg bag sig. Landskabets særlige kvaliteter forstærkes ved at
lade skræntens rum blive en del af strukturens
og trække det helt op i dens inderste hjørne.
Shelteren terrasserer sig ned i flere niveauer
med soveplateauet øverst oppe og helt
tilbagetrukket.
Det let kuperede landskab ved Vinkelsø og
dens form giver mulighed for at skabe en opholdssituation med pittoreske kig.
Vinkelsø (08)
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I BAKKEN
På toppen af bakken har man udsyn. Man kan
overskue landskabet hele vejen rundt. Det er
et særligt sted at slå sig ned. En nedsænkning.
Et nyt beskyttet sted på toppen, der indbyder
til et ophold med læ og udsyn. Sætter man sig
helt ned, opleves et indrammet blik, hvor kun
himlen kan ses. Elementet er usynlig i bakkens silhuet. Et usynligt pejlemærke.
Et stort cirkelslag af bakker gør bakkekammen mellem Ørnemosedalen og Herredsfoged
Engen til et særligt sted.
Bakker mellem Ørnemosedalen og Herredsfoged Engen (06)

PÅ FLADEN
Mellem højderyg og vild bevoksning åbner
fladen sig. Det åbne land udspænder rummet
mellem Hedelands landskablige pejlemærker.
På fladen er lyet placeret. Siddende under det
lave tag er man beskyttet for regnen, mens
overblikket over de åbne vidder er bevaret.
Gennem hullet i taget stiger røgen op. I lyet
kan en lille flok slå sig ned rundt om bålet og
nyde skumringen gennem et indrammet blik
hen over fladen.

Ved Flintebjerg (12)

PÅ HØJDERYGGEN
På højderyggen kan man se langt til begge
sider. Den er oplagt at vandre på. Fra alle
sider og på lang afstand vil man kunne se det
tårnlignende objekt, der peger på højderyggen
i landskabet. Et hævet plateau kan indtages
som siddested for de vandrende. Herfra kan
man nyde udsigten, når madpakken skal
spises, eller når man har brug for et mindre
hvil.
Mellem et for Hedeland typisk landskab
på højderyggens vestlige side og ikoniske
Flintebjerg på den østlige side løber højderyggen som et særligt træk i landskabet.
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UDDYBNING AF HORNDRAGEN
WAYFINDING
Wayfindingen i Hedeland tilpasser
sig de forskellige typer af steder, som
Hedeland består af. Ved ankomsten
finder besøgende vej ved hjælp af tydelig
skiltning i området, uanset fra hvilken
retning og med hvilke transportmidler,
man ankommer. I landskabet guides man
på vej med enkle markeringer. Og overalt
hjælper Hedeguiden med at finde frem til
og formidle interessepunkter i Hedeland.
Wayfinding bliver skarpt opdelt i ‘ankomstområder’ og ‘i landskabet’. Ved ankomstområder indføres infoskilte (‘her er du’),
pegestolper og pegeskilte, så større grupper kan finde rundt på
ankomststederne. Uden for ankomststederne i landskabet bliver
wayfindingen minimal. Her bruges fysiske kort og besøgs-app’en.
Særlige ruter vil blive markeret med mærker på sten eller træer,
som man gøre i større naturområder i f.eks. Sverige og Norge.
VEJEN TIL HEDELAND MARKERES
Bilister og cyklister ledes let frem til de tre ankomstområder. Fra
motorveje og indfaldsveje markeres adgang til områderne med
almindelige refleksskilte. Der bliver ikke skiltet ind til mindre områder, medmindre der findes særlige attraktioner på stedet.
•

•

OPGRADER VEJSKILTE: Større veje til Hedeland markeres
med vejskilte til “Hedeland”, og Hedeland får sit eget brune
seværdighedsskilt ved frakørslerne på motorvejene ved Hedehusene, Roskilde og Greve.
MARKER INDGANGE: Ved indgange til området kan en stor
sten males blå eller blive markeret med Hedelands logo i blåt
for at vise grænsen til Hedeland. De eksisterende porte kan
med fordel males blå. Den røde farve, de har i dag, signalerer
Naturstyrelsens regler og måder at færdes i naturen på,
hvilket ikke harmonerer med Hedelands identitet.

ANKOMSTOMRÅDER
Ankomstområder skal kunne modtage og fordele et større antal
besøgende i de kommende år. Her vil der komme besøgende, som
forventer at kunne finde hurtigt rundt fra ankomstområderne.
Her er det vigtigt, at man nemt kan få et overblik og finde frem til
oplevelserne ved ankomststederne. Ved ankomstområderne vil
der blive indført en samling synlige skiltetyper, som intuitivt leder
besøgende videre.

•
•

I LANDSKABET
Wayfinding uden for ankomstområderne er minimal for at fastholde en fornemmelse af vildnis og for at holde driften minimal.
Blå farve bruges til at markere grænsen for Hedeland. Farvede
markeringer på sten, pløkker og træer viser hvilket spor, man
følger. Der er ikke yderligere markeringer. Ruterne og markeringerne varetages af foreningerne, som anlægger ruten. Der udvikles
en særlig pløk af træ, som foreningerne kan slå i jorden, når der
ikke er andre materialer til stede.
Horndragerens rute er markeret med blomstens lilla nuance.
Ved særlige interessepunkter sættes et skilt, der leder ind
til parkeringsmulighed ved punktet. Herfra leder helt enkle
små markeringer besøgende frem til punktet uden at bryde
fornemmelsen af at være langt fra civilisationen.
HEDEGUIDEN
App’en Hedeguiden kan downloades af alle besøgende til Hedeland. App’en indeholder følgende funktioner:
•

•
•
•

•

INDGANGSSKILTE: Indgangsskilte stilles ved vigtige indfaldsveje og stier til Hedelands hotspots. Stolperne løfter sig

1 meter fra jorden og markerer tydeligt, at man er på vej til
ankomststedet i Hedeland.
PEGESTOLPER: Pegestolper viser vej til oplevelser og faciliteter i hotspottet og til stier, der leder videre ud i landskabet.
‘DU ER HER’-SKILTE: Viser på et kort hvor man er i Hedeland.

•
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INTERESSEPUNKTER: Du kan vælge en oplevelsesdestination, og app’en viser dig vej - enten på et kort eller som pil på
dit digitale kompas. Her står der afstand og tider.
RUTER: Du kan vælge en særlig rute at følge, og Hedeguiden
peger dig i den rigtige retning med kort og pil.
FACILITETER: Søg på vand, campingsted, toilet m.m., og Hedeguiden viser dig den korteste vej til faciliteten.
EVENTS: Du kan finde aktuelle events, se deres tider og placering og komme trygt frem i tide.
ÅBNINGSTIDER: Her finder du de almindelige åbningstider
ved alle oplevelserne.
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VEJEN TIL HEDELAND

HEDEGUIDEN

i
ANKOMSTOMRÅDER

I LANDSKABET
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5. FORSKELLIGE OMRÅDER
UDGØR HEDELAND

B.1
C.1
C.4

Hedeland består overordnet af 3
forskellige områder: HEDEBJERGENE,
SLETTEN og ØDEMARKEN. De består
hver især af en række delområder med
vidt forskellig karakter, oplevelser og
muligheder. Forskelligheden gør de
besøgende i stand til at navigere i et
oplevelsesrigt og aktivitetsfyldt landskab
og mærke modsætningerne.

B.2
A.2

C.2

C.5

C.6

A.1

C.3

C

A.4
A.5

A

A.3

B.3
B.4
B.5

B.6
B.7

C.7

B

B.8
A.6

C.8

B.9

A.7
A.8

A

HEDEBJERGENE
A.1. SMELTEVANDET
Der udgraves et nyt vådområde i den
nordlige ende af Hedebjergene. Der er
fokus på at skabe en markant anderledes
kano- og kajakoplevelse med spændende og
dramatiske forløb.
A.2 Skibakken
A.3 Lergraven
A.4 DE NYE BJERGE
Med råjord og overskudsjord fra nærområdet
skabes flere bakker, der sammen med
beplantningen af nogle af områderne og
bedre forbindelse over den nuværende
Stærkendevej skaber bedre sammenhæng
mellem hjertet ved Vindingevej. Samtidig
skabes der landskabelige relationer og
forbindelse til området ved højene syd for
Vindingevej, som er et attraktivt område
for mange pga. af den naturmæssige
og rumlige diversitet. Kernen har et højt
aktivitetsniveau med skibakke, MTB-spor,
lysløjpe, rutsjning på skrænterne mm.
A.5 ANKOMST VED VINDINGE LANGSØ
Ved Vindinge Langsø skabes et
ankomstområde i tæt forbindelse med
parkering og Hedebjergene, og med Porten
som omdrejningspunkt for naturformidling.

B

SLETTEN
B.1 DEN NORDLIGE ADGANG TIL HEDELAND
Er karakteriseret ved en serie af
mindre rumligheder og flere forskellige
aktiviteter. Mellem kælkebakken
og kolonihaverne etableres en ny
legeplads. Der laves forbedrede
adgangsfaciliteter via Hovedgaden
og via Brandhøjgårdsvej særligt for
fodgængere og cyklister.
B.2 SLETTERNE MED GRAVHØJENE
På Sletterne mærkes vinden og de store
vidder. Her etableres indhegning til
afgræsning af områderne vha. kameler.
Hegnene, der er en signatur for området, bliver afgrænsning af Hedeland
mod Brandhøjgårdvej.

C

ØDEMARKEN
C.1 SKOVOMRÅDET
Det eksisterende skovområde vokser mod nord og
danner en kant langs indgangen mod nord.
C.2 GLACIALSØERNE OG DE ÅBNE OMRÅDER
Her kan skabes mulighed for samling af mange
mennesker på de flade områder, og glacialsøerne
(større, forskelligartede søer) bliver et trækplaster.
C.3 MOUNTAINBIKE-BANER
Graveområdet omdannes så hullet fortsat er
markant. Det bruges til forskellige former for MTBløb, træningsbaner mv., hvor gruset stadig er det
væsentligste materiale.
C.4 STORE HEDE
De efterbehandlede råstofgrave kan bidrage til
fremme af den næringsfattige natur og supplere de
allerede eksisterende moser og søer i området.

B.3 Flintesø
B.4 Amfien
B.5 PÅ ISHAVETS BUND
Når NCC er færdig med at grave her,
bevares det store hul, sandet, gruset og
de stejle vægge med blottede skrænter
så digesvalerne kan flytte ind, de geologiske spor kan formidles og områdets
grusgravningshistorie opleves.

C.5 ØDE HASTRUP
Øde Hastrup er i dag præget af støj, støv og tung
trafik fra grusgravene, men kan på sigt rumme et
værdifuldt og unikt naturområde, hvor skrænter og
søer efter udgravning har både biologisk og rumligt
potentiale.
C.6 TURKISERNE
Graveområdet bliver i fremtiden en mosaik af små
søer og huller. De turkise farver i vandet giver stedet
sit navn.

B.6 Ridecenter
A.6 Engene og bakkerne

C.7 og C.8 NATUREKSPERIMENTARIET
De langsomme områder. I natureksperimentarier er
der naturlig succession, og alting får langsomt og
konstant lov at ændre og udvikle sig.

B.7 Golfbane
A.7 og A.8 BANERNE
Alle støjende aktiviteter placeres i dette
område, fx kan der etableres ørken- og
sandkørselsbaner i den grusgrav, der er i området. Området udbygges ad hoc og sikres
støjdæmpet med jordvolde og bakkeanlæg
som i dag, samt skærmes med beplantning.

B.8 Vinterasserne
B.9 Bunkerne (beskyttet natur)
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GRAVHØJENE

KIRKE

KIRKE

GRAVHØJENE

HISTORISKE LAG

2015 2014 2011 2006 2004 2000 1996 1992 1988

gravhøj - no extraction

Spor af menneskers færden og indgriben er karakteristisk for Hedeland - det
er et dramatisk landskab, som er lige dele af kultur og natur.
Ved at introducere gruskratere og mineralske områder i Hedeland, bliver der
skabt en oplevelsesmæssig, rumlig og biologisk kontrast til det biologiske
stof af træer, græsser og busker, som er så karakteristiske for meget af hedeland i dag - en kontrast, som fremhæver Hedelands særegenhed.

TOPOGRAFI
Bakker og huller er i høj grad en landskabelig karakter, som gør Hedeland
særegen. I fremtiden vil Hedebjergene skærpe fortællingen, og Hedeland
bliver en destinationen med Danmarks eneste bjergkæde.

VIRVARET

GLACIALSØERNE

ØDE HASTRUP
SMELTEVANDET

STATSSKOV

TURKISERNE

TORPENE
PÅ ISHAVETS BUND

EKSPERIMENTARIET

PARIS_DAKAR

HULLER - VÅDE OG TØRRE

SKOVVOLUMENER OVER TID

Ligesom bakkerne er søerne og hullerne karakteristiske for Hedeland.
I 2030 består Hedeland af en mosaik af forskellige typer af huller i
landskabet; Glacialsøerne, smeltevandet, ishavets bund, turkiserne,
kanalsystemet omkring Smeltevandet og Flintesø tilbyder oplevelser, f.eks. i
båd, som man ikke kan finder andre nærliggende steder.

På sigt vil en række forskellige skovområder danne overgange
mellem Hedeland og nærliggende byområder. Disse vil være
væsensforskelige både i forhold til biodiversitet, rumlighed og drift
- f.eks. naturnær skovdrift langs kanten mod øst og områder med
langsom udvikling / succession mod syd.
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FOKUS PÅ LYSÅBNE NATURTYPER
Hedeland er et patchwork af forskellige
rumligheder og naturtyper. Det vil vi dyrke
endnu mere. Frem mod 2030 kommer der flere
bjerge, flere søer, skovområder, flere områder
hvor succesionen kan opleves. I Hedeland kan
naturen selv, og brugere og besøgende må gerne
være en del af natur og drift og bruge området
på måder, de ikke gør i dag. Vi foreslår, at fokus
på drift, pleje og brug udvikles med mere vild
natur, fordi naturen i sig selv ikke kræver pleje
og har godt af at blive brugt. Og det harmonerer
rigtig godt med værdierne i Hedeland.

For en fagmand fremstår Hedelands naturlandskaber i dag som
tydeligt modificerede. Alene topografien gør det tydeligt, at
mennesket har været en større aktør end isen. De fleste lægfolk
vil imidlertid se landskabet som et klassisk, bynært naturområde, som tilbyder mulighed for fordybelse, rekreation og dejlige
naturoplevelser. Det er derfor vigtigt at gøre sig klart, at langt
hovedparten af befolkningen primært oplever de overordnede
landskabelige udtryk, mens kun et mindretal for alvor forholder
sig til flora, fauna og biologiske eller geologiske processer.
Alligevel vil fremtiden for en stor del af forvaltningen af Hedeland
– ligesom i resten af vore naturområder – utvivlsomt ende med at
tage bestik af netop de biologiske værdier, idet disse værdier er i
tilbagegang overalt i Nordeuropa, og fordi Danmark for længst har
forpligtet sig til at bremse tilbagegangen i biodiversitet. Målet for
Hedeland er derfor en naturforvaltning, der er så helstøbt, at den
ikke bare gavner naturen men også formår at gøre befolkningen
til aktør og medejer i en biologisk meningsfuld forvaltning.
Med ”biologisk meningsfuld” menes en forvaltning med perspektiv. Mange steder i landet bruges i dag store resurser på drift og
naturpleje, men udfordringerne herved er, at klassisk naturpleje
- hvis den skal opfylde naturmålsætningerne – ofte er mandskabs- og omkostningstung, og at den skal gentages i al evighed.
Det er således svært (for ikke at sige umuligt) at se perspektivet
i forvaltningen, idet man år efter år efter år skal forholde sig til,
om naturudviklingen går den rette vej, og om man skal justere på
plejeindsatsen.
SELVFORVALTENDE NATUR
Selvforvaltende natur vinder frem som et nyt paradigme.
Selvforvaltende natur har til formål at sikre rammerne for, at
naturen kan udvikle sig på egne præmisser, dvs. at de naturlige
processer får lov til at udfolde sig uden videre menneskelig
indblanding. Forudsætningerne for vellykkede selvforvaltende
områder er, at arealerne har en tilpas stor størrelse, og at
man sikrer tilstedeværelsen af store planteædere, som altid
har forekommet i naturlige økosystemer overalt i verden. De
allerstørste og væsentligste planteædere som skovnæsehorn,
skovelefanter, mammutter, kæmpehjorte og urokser mv. er for

længst forsvundet, men i kategorien af mellemstore planteædere
kan nævnes vildheste, køer og krondyr, som alle er til rådighed.
Det er vores forslag, at så store arealer som muligt på Hedeland
udlægges til selvforvaltende natur med f.eks. vildheste i store
indhegninger samt skovpartier, der udvikles frit ved naturlig
succession. Bevæggrundene for at gøre dette er, at det virker
ift. naturkvalitet, at det er billigt, og at fortællingen er stærk og
har stort formidlingspotentiale. Skal det være virkelig vildt og
eksotisk, kan kameler kommer på tale; de er faktisk umådeligt
hårdføre og vil sagtens kunne klare sig i vores klima. Fordelen ved
denne drift er, at naturen bliver spændende. Det skaber et stort
formidlingspotentiale, som naturligvis kræver formidlere.
FOKUS PÅ SÆRLIGE NATURTYPER
Hedeland bør fokusere særligt på en række rødlistede arter, vi ved
vil klare sig godt i disse naturtyper, og som vil være en attraktion
for naturkendere og naturelskere, der vil rejse langt for at se
netop de arter.
Generelt gælder det, at sydvendte arealer uden påfyldt muld har
suverænt det største naturpotentiale, idet de kontinuerligt vil
være tørkestressede og derfor kun langsomt gror til. Ydermere
vil de have et så varmt mikroklima, at de vil være fremragende
levesteder for insekter. Det er derfor af yderste vigtighed
at friholde sådanne arealer for tilplantning. Også kær med
fremstrømmende grundvand er af meget stor betydning for
biodiversiteten. Her vil naturkvaliteten kunne opretholdes med
græsning.
Af arter, der vil kræve særlige tiltag, kan nævnes digesvalen, som
er helt afhængig af aktive profiler, hvori de kan udgrave deres
redehuller. Aktive profiler vil kunne samtænkes med formidling
af områdets geologi. Også forekomsten af bl.a. isblåfugl,
liden padderok, mose-vintergrøn og horndrager kræver særlig
opmærksomhed, idet disse arter alle er meget sjældne. Ydermere
er de rige orkidé-forekomster, bl.a. af sumphullæbe, af stor
betydning, også i formidlingssammenhæng.
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FOKUS SÆRLIGE NATURTYPER

RIGKÆR

NÆRINGSFATTIGE ENGE

GRUNDVANDSSØER

SKRÆNTER

FOKUS SÆRLIG FAUNA

ISBLÅFUGL

KAMELER

VILDE BIER

DIGESVALER

UDVIKLING AF SÆRLIGE NATUROMRÅDER

SPISELIGE BÆR, FRUGTER OG PLANTER
Der plantes forskellige træer og buske
med spiselig frugt. Den nordlige kant forstærkes med plantager af blommetræer,
æbletræer og en lav beplantning af blåbær.

SUCCESION
I planen udpeges en række områder,
hvor successionen får lov at gå sin
gang. Her vil være virkelig interessante
skovområder om 50-60 år. Der er altså
et meget langt tidsperspektiv i disse
områder, hvor naturen får lov at passe
sig selv. Her har vi god tid til at vente på
det, der gror.

SLETTERNE
Udvalgte arealer plejes som enge, hvor
afgræsning let holder vegetationen
nede. Græsningen skaber et græs- og
urtesamfund med stor biodiversitet og
mange blomster. På naturgræsarealer
lader man jordbundsforhold og andre
vækstvilkår præge udtrykket uden
yderligere styring.

NATURNÆR SKOVDRIFT
Træbeplantningerne skal stort set klare
sig selv og udvikle sig naturligt og vil
derfor generelt kunne plejes efter det
laveste plejeniveau for træer, nemlig
som kategorien ‘skov’. Plejen vil således
indebære tyndningshugst og evt.
udrensningshugst.

BLÅ ARTER

Krybende læbeløs, Krumhals, Læge-oksetunge, Almindelig akeleje, Smalbladet klokke, Ensidig klokke, Liden klokke, Nælde-klokke, Kornblomst, Cikorie,
Voldtimian, Slangehoved, Blåmunke, Østrigsk hør, Eng-forglemmigej, Skov-forglemmigej, Almindelig skjolddrager, Bredbladet ærenpris, Tykbladet ærenpris, Tveskægget ærenpris, Muse-vikke, Marts-viol.
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UDDYBNING AF DE 6 FYSISKE GREB

6. HEDEBJERGENE
1. Smeltevandet udgraves

Hedebjergene er rygraden, der kobler
Hedeland sammen fra syd til nord. Det er
bånd af beplantning, topografi, stier og
aktiviteter, der kæder Hedeland sammen
og skaber nye rum og muligheder. Bjergene
skaber en stærk forbindelse mellem nogle
af de mest brugte aktivitetsområder idag:
motorsportsområdet, naturlegepladsen og
aktivitetsbanen, skibakken og togbanen.
Hedebjergene er åbne for nye programmer
- initieret af ildsjælene.

Nye bjerge etableres

De eksisterende bjerge
suppleres af

Hedebjergene er høje af overskudsjord med beplantede områder,
vandre- og cykelruter med naturoplevelser og skovpartier. På
mange kilometer lange stiforløb kan man bevæge sig op og ned
i terrænet, til høje toppe og lave vådområder. Man har skiftevis
udsyn og lukkede rum. I 2030 vil Hedebjergene hæve sig markant
fra Ødemarken og Sletten og skabe nye bevægelsesrum og tilbyde
motionsformer, vi ikke kender. Beplantningen hæver sig og gør
bakken større, end den er nogen steder, andre steder er der åbne
og græsklædte bakker. Bjergene er en markant rumlig markør og
et referencepunkt, når man bevæger sig i det ny Hedeland.
Dele af det udpegede område er allerede høje bakker og store
kuperede områder. Her skabes stier og udsigtspunkter og tilføres
ny beplantning. Pleje og beplantning gør, at området også i syd
skiller sig ud fra ødemarken. De nye bjerge etableres på strækningen fra skibakken, vest for amfiteateret over Stærkendevej til
området ved aktivitetsbanen til parkeringspladsen ved Vindinge
Langsø. Her skabes topografi, beplantning og stier, der sammenkitter området, der i dag kun er meget svagt forbundet. Vandet
graves frem, hvor det er muligt, så der skabes flere sammenhængende vådområder. Dem kalder vi Smeltevandet, og de løber fra
nord til syd på de laveste områder.
Det store græsklædte bakker i bjergkæden tilføres elementer af
beton, jern og træ til forskellige aktiviteter. Bjergene er sammenvævet af forskellige aktivitetsmuligheder, med større områder
målrettet specielle ønkser til at klatre, rutche fra landets største
rutchebane, køre MTB på de bedste spor, klatre i stenskred mv.
Der vil være udsigtspunkter, og kan etableres bobslædebane,
ziplining, løb på trapper, træstammerul osv.
Bjergene beplantes med arter, man ikke ellers oplever i Hedeland,
men som er hjemmehørende. Her plantes bær, nødder og frugter,
mirabelletræer, hyld, slåen, blåbær mv. Hedebjergene skiller sig
således ud fra Ødemarken og Sletten og tilbyder spiselige bær og
planter. På tværs af rygraden er der tre zoner, som kan passeres af
de, der søger freden og roen i Ødemarken og på Sletten. Her er de
vildere aktiviteter trukket tilbage fra, så det er muligt at passere i
roligt tempo og fortsat opleve noget af det hedeland, der kendes
i dag.
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Børnebjerget er et af de første bjerge, der etableres. Topografi, beplantning, vand og materialer
fra området skaber nye muligheder for oplevelse
og bevægelse for store og små.
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Smeltevandet er et stort vådområde,
med øer og store, spejlende vandflader.
Oplevelsen er intens.
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Fra Hedehusene og Nærheden
skabes lettere adgang. Indgangene
markeres. Basen i Nord er
samlingssted for børnehavebørn,
institutioner på tur og aktiviteter
i weekenderne. Her er værksteder
og legeplads. Der etableres
parkeringsplad på stikvej fra
Hovedgaden.

Smeltevandet er et vådområde,
der udgraves i den nordelige
del ad Hedebjergene på de
lavestbeliggende områder.
Området strækker sig mod syd
ved Hedebjergene.
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Områder med nyligt afsluttede råstofgrave skaber
rum for nye muligheder.

På Basen i Nord kan man låne sommerfuglenet og
forstørrelsesglas til naturekspeditionen.

En stille tur på vandet og roen sænker sig.
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I bunden af råstofgravene går man på Ishavets Bund.
Her har gravemaskiner gravet alle de lag ud, som isen
aflejrede. Skrænterne, det turkise vand og lyden af
gruset gør oplevelsen unik.
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Porten ved Vindinge Langsø er
et af tre nye ankomstområder til
Hedeland. Herfra går turen mod
nord i Hedebjergene eller mod syd til
Ødemarken.
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Lørdag formiddag samles familier ved Vindinge
Langsø. Det er et godt udgangspunkt for
turen ud i Hedeland. Om lidt går turen op i
Hedebjergene.
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DESTINATION HEDELAND
Med Det Ny Hedeland vises, hvordan landskabet udvikler sig sammen
med mennesker. Her udvikles og bruges naturen, så sanserne og kroppen
stimuleres. Her bruger vi landskabets højde og dybde for at dramatisere
og skabe oplevelser under den åbne himmel. Her dykker istiden og
grustiden frem til overfladen for at danne en unik naturlig destination i
Danmark.

i
hjemmeside

wayfinding velkomstcenter

app

foldere

HORNDRAGEREN: Hedelands natur og historie formidles bedst på stedet. Et hovedgreb for formidlingen handler derfor om at vise besøgende
vej til Hedelands interessepunkter og skabe og formidle oplevelser.
HORNDRAGEREN

ISTIDEN & RÅSTOFINDVINDINGEN: Naturen og råstofindvindingen er
en særlig ramme omkring Hedeland. Historien stikker dybt ned i lag
af kalk, sten, grus og sand. Denne historie bruges i positioneringen af
Hedeland som et nyt kulturlandskab, hvor man kan se, udforske og lege
med elementer fra grusgravene og istiden. Her kan man opleve historien,
når man f.eks. bevæger sig i bunden af grusgravene på det, vi kalder
Ishavets Bund, eller på toppen af Hedebjergene. Hedeland skal mærkes
og opleves med krop og sanser.

ISTIDEN OG RÅSTOFINDVINDINGEN

i
app

videndeling

MÆRK HEDELAND

FOR KROP OG SJÆL: I Hedeland skal naturen og kroppen bruges. Naturen
har godt af det, og vi har godt af det. Her er der plads til at udfordre
kroppen med sindrige mountainbikebaner, afvekslende rideture og
vandre- og klatreture. Der er skabt plads til gode oplevelser i naturen for
vennegruppen, virksomheden eller familien, hvor man kan komme væk
for at komme sammen.

FOR KROP OG SJÆL

MÆRK HEDELAND: Hedeland er et fælles projekt, der lever på tværs af
kommuner, byer og interesser. Med en ny visuel identitet og udbredelse
kan alle besøgende let dele oplevelser og deres begejstring for Hedeland
med deres omgivelser.

Større udviklinger i Danmark åbner for nye potentialer for Hedeland.
Udvidelsen af Københavns Lufthavn, specialiseringen af turismen
og udbredelsen af wifi og det digitale giver særlige muligheder for et
område som Hedeland.
LUFTHAVNSUDVIDELSE OG ØGET TURISME

ØGET OPLEVELSESSPECIALISERING

NY DIGITAL INFRASTRUKTUR

Turismen i Hovedstadsregionen står
over for en markant udvidelse, hvor
Københavns Lufthavn udvider og inviterer
flere besøgende til Danmark. Udvidelsen
har allerede resulteret i nye planer om at
bygge verdens femte største aquapark tæt
på Hedeland. Hedeland kan positionere sig
i den voksende østdanske turisme ved at
tilbyde udfordrende oplevelser i naturen.

Besøgende søger stadig mere specialiserede
oplevelser, der kan siges at være unikke
og særligt udfordrende. Amatørløbere
leder efter stadig større udfordringer:
Fra marathon til ironman, fra ironman til
tough guy, fra tough guy til ekstrem-løb.
Hedeland kan helt naturligt positionere sig
i denne megatrend gennem sit netværk
af specialiserede foreninger, der konstant
udvikler oplevelserne i området.

Smartphones har på få år bredt sig til
næsten hele landet. Udbredelsen af
applikationer, GPS og sociale medier, der
organisere vores liv og arbejde, betyder, at
foreningslivet og det frivillige initiativ også
kan understøttes med få midler.

Udvalgte tal
• Fra 26 til 40 mio. - Københavns
Lufthavn har som mål næsten at fordoble det årlige antal passagerer.
Potentialer for Hedeland
• En større gruppe turister - hvoraf
flere vil komme til København oftere
- vil efterspørge et større spænd i
oplevelsestilbuddene.

Potentialer for Hedeland
• Hedeland kan tiltrække besøgende fra
regionen og internationalt, hvis oplevelsen er speciel nok.
• Hedeland kan tiltrække store virksomheder til at afholde deres events i
naturen.
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Udvalgte tal
• Smartphones har siden 2007 bredt sig
fra 0 % til 85 % udbredelse i Danmark.
• Siden 2015 har flere
mobiltelefonselskaber tilbudt fri
roaming overalt i EU - dette gælder også
Danmark.
Potentialer for Hedeland
• Organiseringen og finansieringen
af aktiviteter i Hedeland kan i
dag klares enklere med hjælp fra
mobilapplikationer og sociale medier.
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BESØGENDE I HEDELAND
Almindeligvis defineres målgrupper ud fra alder og livsstil. I Hedeland giver
det bedre mening at fokusere på, hvad den besøgende vil have ud af et besøg.
Er der en særlig fugl, som kommer forbi Hedeland lige i dag? Er det tid til en
dejlig eftermiddag med familien ude i naturen? Er der brug for at gøre noget,
prøve noget af, teste grænsen? Der er ingen alder på de behov, som Hedeland
i mange tilfælde vil imødekomme. Så i stedet har vi valgt at fokusere på tre
besøgstyper, som vil præge Hedeland i fremtiden.

SPECIALISTEN

FACILITATOREN

DEN OPDAGELSESREJSENDE

Specialisten er hobbyfolkene og naturfolkene, som søger en helt isoleret og unik
oplevelse i Hedeland. Hedeland har allerede
i dag godt fat i mange specialister, men
tilbuddet kan udbygges og bringes op på et
internationalt niveau.

Facilitatoren er socialt motiveret. De er
primært fokuserede på, at den gruppe, de
har med sig, får en god oplevelse og skal
lære noget af det sted, de besøger.

De opdagelsesrejsende er drevet af
nysgerrighed for og en interesse i indholdet
af det sted, de besøger. De forventer
at finde noget, der vil fange deres
opmærksomhed, og at kunne gå derfra med
ny læring og viden.

Konkrete besøgende
- Den fugleinteresserede
- Mountainbikeren
- Vindyrkeren
- Motorsportsentusiasten
- Ekstremmotionisten
Gode steder i Hedeland
- Bjerget, Ødemarken
- Motorområdet
- Mountainbike-ruten
Gode oplevelser i Hedeland
- Vandreture og naturture

Konkrete besøgende
- Mor og far med børn/familier
- Arrangøren af sociale events i en
virksomhed
- Eventarrangøren i vennegruppen
- Eventarrangøren i en forening
Gode steder i Hedeland
- Bjerget, Børnebjerget, legepladserne,
Velkomstcenteret, Mountainbike-ruten,
Jernbanen, naturformidlingsområderne
Gode oplevelser i Hedeland
- Hedelandsafari på Horndrageren
- Rideture, mountainbike-tur
- Picnic ved legeplads
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Konkrete besøgende
- Den naturinteresserede
- Mountainbikeren
- Vindyrkeren
- Ekstremmotionisten
- Vandreren
Gode steder i Hedeland
- Bjerget, Motorområdet,
mountainbikeruten, Horndrageren
Gode oplevelser i Hedeland
- Hedelandsafari på Horndrageren
- Vandreture på Ishavets Bund
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MÆRK HEDELAND
Oplevelser mærkes, dokumenteres og
deles gennem formidlingsstrategien
‘Mærk Hedeland’. Strategien taler til
sanserne og udbreder de store oplevelser
gennem besøgende og deres digitale spor.

NY VISUEL IDENTITET
Hedelands visuelle identitet tager udgangspunkt i nogle af de
ældre skilte på området, som viser skrænter og sletter. I sin nye
version viser den visuelle identitet det nye kulturlandskab med
bjerge, huller og vandet. Hedeland står skrevet med venlige,
moderne og robuste bogstaver under logoet og giver indtryk af en
gedigen destination. Den visuelle identitet bruger kun blå og hvid
for at skabe en klar og ren visuel profil blandt alle andre naturtilbud. Det binder også sammen med de blå attraktioner ude i
området. Logoet er et mærke, man kan stemple på alle flader, om
det er sten, gulve, vægge, skilte eller papir.

HEDELAND.DK
En ny hjemmeside bliver udviklet til at invitere besøgende
indenfor i Hedeland. Hjemmesiden vil ofte være den første
indgang til et besøg i området, og siden skal derfor hjælpe
brugeren til at finde de oplevelser, som passer bedst til den
brugersituation, han eller hun er i (specialist/facilitator/
opdagelsesrejsende). Følgende emner vil være udgangspunkt for
hjemmesiden indhold:
•
•

EJERSKAB OG BRUG AF LOGO
Hedelands visuelle identitet ejes af Hedeland I/S, men det er et
logo, som vil blive brugt så meget som muligt af så mange som
muligt i relation til området. Logoet bruges af foreningerne på
døre, indgange og ved skiltning, så der skabes en samlet identitet
omkring aktiviteterne i Hedeland. Det er med til at styrke stedsidentiteten. Logoet er åbent for, at man kan fabulere over, hvad
man kan gøre i Hedeland; man kan indtegne skilift, heste, solstole, gokart eller luftballon på logoet. Alle foreninger i Hedeland
kan bruge Hedelands logo i f.eks. invitationer og på hjemmesider
til at vise, at de er en del af Hedeland. I tilfælde, hvor Hedelands
logo vil tage for meget plads fra foreningen, kan man bruge linjen:
“En del af Hedeland” skrevet i Avenir-fonten.

•

Besøg Hedeland: Kort over området, liste over events, link til
besøgsapp, bestilling af ture, fotos.
Kom med i Hedeland: Kort over foreninger og arrangører i
Hedeland, link til ildsjæleapp, kontaktinformationer.
Arranger dag i Hedeland: Liste over ture og
arrangementsområder, kontakt til eventmanager, bestilling af
ture.

STEDNAVNE OG NAVNEKONKURRENCE
De fleste områder og destinationer i Hedeland har fået
midlertidige navne af besøgende, f.eks. Grand Canyon og
Kaptajnen. De navne, der allerede bruges, har en god historie, der
kan udbredes. Vi har givet navne til de nye steder, der relaterer sig
til stedet, funktionen, brugen eller geologien. Med den visuelle
identitet indføres en navnekonkurrence, hvor alle kan komme
med forslag til navne på stier, steder, søer og områder i Hedeland.

MÆRK HEDELAND
#MærkHedeland er en løbende video- og fotokonkurrence, hvor
besøgende dokumenterer øjeblikke fra deres besøg i Hedeland.
Det kan være udsigten fra toppen af bjergkæden eller solopgang
over gokart-banen. Hver måned udvælges de mest sanselige
billeder og video, som deles på Hedelands sociale medier. Materialet bliver opsamlet på Hedelands hjemmeside.
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TIL OVERFLADEN
Hedeland gemmer på en myriade af
spor fra dyr, mennesker og is, som har
skabt området. Formidlingskonceptet
Til Overfladen bringer de gamle spor
frem til overfladen og engagerer
besøgende med hovedet og kroppen.

BESØGSCENTERET VED FLINTESØ
Udstillingen i besøgscenteret introducerer Hedelands rige historie
fra Isstiden til i dag. Indsamlede prøver, dyr, materialer, fotos og
modeller sammensætter billedet af et område, som har ændret
sig gennem tiden og med menneskets indblanding. Her lades
man op med information, så man kan vælge den rute gennem
Hedeland, der passer bedst til éns interesser.
HORNDRAGEREN
Ved Horndragerens interessepunkter i Hedeland er oplevelen i
fokus. Follies, udsigtspunkter, broer, trapper og andre markeringer
leder én på vej eller udpeger en særlig oplevelse, der kan mærkes
på kroppen. Der er ikke yderligere skilte, men app’en Hedeguiden
supplerer oplevelsen. Her kan man dykke ned i historiske billeder
og visualiseringer fra området, fortællinger om arter, gravhøje,
stenarter mv.

Istiden og grusarbejderne bringes til live med et tværfagligt
koncept, hvor historien sanses og mærkes på forskellige måder
alt efter hvilken målgruppe, man tilhører. For specialisten ligger
glæden især i at komme ud til interessepunktet og se fuglen
eller grusgraven med egne øjne. For den opdagelsesrejsende
skabes oplevelsen i en kombination af klassisk formidling ved
Naturbasen med direkte oplevelser ved interessepunkterne. Og
for facilitatoren kommer de største oplevelser højst sandsynligt
ÅRSHJUL
ved de kropslige læringspunkter i området, hvor gruppen kan HEDELANDLEG OG KROPSLIG LÆRING
hygge sig og udfordrer hinanden og sig selv.
Isstid og råstofindvinding indarbejdes i de rekreative tilbud
i Hedeland. Legepladser kan introducere gravelegetøj, der
Formidling i landskabet omkring Horndrageren, kropslig læring og
efterligner grusgravenes kørebælter og gravemaskiner. Et kunstigt
klassisk formidling gør det muligt for alle målgrupper at finde en
isvandfald kan om vinteren give indtryk af de store ismasser, der
kombination, der passer til dagen.
befandt sig over overfladen for 11.000 år siden.

VINTER

ATTRAKTIV ÅRET RUNDT
Sæsonerne er rammen om events
og oplevelser i Hedeland. De mange
løb, events og stævner præger
Hedeland året rundt. Med de nye
vådområder og Hedebjergene
skabes nye traditioner og
muligheder for arrangementer
i løbet af året. Attraktionerne i
naturen styrkes og formidles, så
flere får oplevelser med hjem.
VINTER

Om vinteren kan foreningerne
i Hedeland arrangere unikke
events for ski, skøjteløb og
måske endda bad i varme kilder
eller det kolde gys efter en
saunatur. Når temperaturen
falder under 0, kan der hentes is
til at lægge op som en gletcher,
man kan klatre på. I februar har
de første lærker høres.

FORÅR

Med Hedelands optøning og
blomstring følger et større
udbud af aktiviteter. Der er
masser af trækfugle i april,
der plukkes forårsblomster, og
forårssolen nydes på en varm,
sydvendt skræmt.
Rosæsonen indledes med en
konkurrence ved amfiteatret

som regatta-stadion.
Der plukkes følfod, de første
sommerfugle, såsom Nældens
Takvinge, kan ses. Stære, lærker
og viber indtager Hedeland,
og der arrangeres ture for
interresserede.
I maj arrangeres der
naturfotosafari, morgenture
med fuglesang, man kan
se rådyrene, og der samles
spiselige urter.

SOMMER

Den store sæson i Hedeland
er sommeren. I juni høres
nattergalen igen og igen, og
gøgen, bier og sommerfugle gør
det magisk at besøge Hedeland.
Solbadning, madpakketure,
fiskeri og smagen af kirsebær er
summen af sommer i Hedeland.

drageflyvningsfestival på sletten
forårsfest

skøjtesø
trækfugle

EFTERÅR

AKTIVITETER OG NATUROPLEVELSER
naturens dag

FORÅR

forhindringsbane

sensommerfest
sankt hans bål

Hedelandsmesterskaber

boldspil

opera

picnic

SOMMER

Der er opera og musicals i
amfiteateret, sensommerfest
og Hedelandsmesterskaber.
Alle foreninger holder en samlet
sensommerfest, hvor der også
kåres en Hedelandsmester i
MTB, knallertkørsel, motocross
m.m. MTB har gjort Hedeland
til en destination med enduroog downhill-mesterskaber.
Spejderlejre og andre lejre bruger
Hedelands landskaber.
Der organiseres fuldmåne- og
nattevandringer, som tager
besøgende ud i landskabet om
natten.
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EFTERÅR

Efteråret er en skøn sæson i
Hedeland, hvor trækfuglene
præger himlen og vådområderne.
Der er vinhøst, vinfestival og
vinsmagning. I september
plukkes brombær, hyben og
æbler. Måske man endda kan
finde Karl Johan og andre svampe
i skovområderne. Senere samles
endnu flere svampe, slåen og
røn. Der plukkes havtorn, og hele
regionen inviteres med. Der laves
marmelade, sirup og snaps i
værkstederne. I december samles
ind til juledekorationer.

KAPITEL 4
FORRETNINGSMODEL

DET NY HEDELAND

Et nyt kulturlandskab

HEDELANDS
FORRETNINGSMODEL

FORRETNING

afgræsning samarbejder

Forretningsmodellen for Hedeland
handler om at skabe en model,
der knytter sted, de frivillige
og foreningerne sammen med
kommunerne, fonde og Hedeland
I/S. I Det Ny Hedeland skabes en
forretningsmodel, hvor drift kan
minimeres, og indtægter kan komme
fra flere forskellige kilder, der hjælper
med at skabe et robust fundament for
yderligere store og små udviklinger i
området og hos foreningerne.

drift

aftaler

FRIVILLIGHED OG DRIFT
ORGANISATION

KOMMUNERNES GEVINST

i
foreninger
og frivillige

mikrobetalinger
via Hedeapp

Hedestarteren

HEDELANDSMODELLEN
DYRKE FRIVILLIG NETVÆRKENE

ORGANISATION
Organiseringen af Hedeland ser vi fortsat som et offentligt
interessentskab ejet af de 3 kommuner, Greve, Roskilde og
Høje-Taastrup, der har til opgave gennem opkøb af ejendomme
at planlægge, anlægge og drive fremtidens Hedeland. Til
forskel fra i dag tilføres der flere ressourcer til sekretariatet i
I/S Hedeland i form af en naturvejleder og en eventmanager/
foreningskoordinator. Samarbejderne mellem I/S Hedeland og
frivillige foreninger og virksomheder om konkrete aktiviteter
og events opprioriteres i fremtidens Hedeland. Synlighed og
markedsføring af Hedeland prioriteres ligeledes højt. Hvor der i
dag er stort fokus på drift, vil der i fremtiden være lige så stort
fokus på at udvikle Hedeland gennem konkrete projekter, der ikke
mindst skaber indtægter til I/S Hedeland.

FINANSIERING OG SAMARBEJDER

Driften af naturen i Hedeland omorganiseres, så den i højere grad
kan passe sig selv, og samarbejder med lokale skaber grobund for
drift af ankomstområder og ødemarken.
FINANSIERING OG SAMARBEJDER
Fondsmidler vil være en vigtig del af finansieringen af de nye
anlægsprojekter. 50 % af de samlede anlægsomkostninger
til de fysiske investeringer finansieres gennem eksterne
finansieringskilder som f.eks. Realdania, LOA, Nordea Fonden,
diverse natur-og miljøfonde, Friluftsrådet m.v.
KOMMUNERNES GEVINST
Kommunernes investering i Hedeland i form af infrastruktur,
tilbud til institutioner, drift og udvikling bliver en gevinst for
kommunerne. Se uddybning på modstående side.

HEDELANDSMODELLEN
Hedelandsmodellen udnytter nye digitale medier og idémøder til
at skabe en positiv spiral af initiativer og indtægter til Hedelands
foreninger og organisationer. Hedelandsmodellen hjælper med at
organisere de frivillige, indhente midler til nye initiativer og med
at hjælpe de nye initiativer på vej med midler og kompetencer.

NYE INDTÆGTSKILDER
Business cases: Nye indtægtskilder kan findes
særligt i de organiserede oplevelser og services som
virksomhedsarrangementer, rehabilitering, m.m.

FRIVILLIGHED OG DRIFT
Hedeland fokuserer midler på indsatser, der står længe og kræver
mindre drift. Nye indtægter kan findes i naturfokuserede nye
boliger i de to nærliggende landsbyer.
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KOMMUNERNES GEVINST

NATURKAPITALEN I DE TRE KOMMUNER

Investeringerne i Hedeland kommer
igen til de tre kommuner. Udover at
være et attraktivt naturområde, kan
Hedeland være en løftestang for andre
kommunale opgaver og interesser, f.eks.
forbedring af naturkapitalen, attraktive
bosætningsstrategier, nye læringsformer
og sundhed og natur for borgere og
besøgende. Det ny Hedeland udgør en unik
mulighed for, at de tre kommuner kan
styrke deres naturværdier og brande sig
som attraktive steder at bosætte sig.

UD AF 98 KOMMUNER
Aarhus Universitet og Danmarks Naturfredningsforening har for
nyligt udgivet en oversigt over kommunernes naturkapital (defineret
ved omfanget og kvaliteten af natur). Både Roskilde, Greve og Høje
Taastrup Kommune scorer lavt på listen. Hedeland rummer et stort
potentiale for at booste naturkapitalen i kommunerne ved at udlægge
dele af området til naturformål og gennem en kontinuerlig forbedring
af naturindholdet.

NATURKAPITAL
Aarhus Universitet og Danmarks Naturfredningsforening har
for nyligt udgivet en oversigt over kommunernes naturværdier.
Både Roskilde, Greve og Høje Taastrup kommune scorer lavt på
listen over de i alt 98 kommuner. Ved at arbejde målrettet med at
understøtte den særlige natur, som kendetegner Hedeland, kan
kommunerne øge naturkapitalen og trække både turister og nye
beboere til området.

sundere og gladere børn og styrker børnenes indlæring. Hedeland
kan være fundament for et nyt undervisningsværktøj, der favner
alle kommunernes børn.
FYSISK OG MENTAL SUNDHED FOR ALLE
Naturen heler og giver lindring fra både en stresset arbejdsuge
eller svære psykiske problemer. Samtidig inviterer naturen
til fællesskab og aktivitet. Naturen er tæt forbundet til
folkesundheden ved både at danne ramme om og stimulere
fysisk aktivitet, afslapning og samvær. Kommunerne har en unik
mulighed for at bruge Hedeland til at styrke både den fysiske og
mentale sundhed hos borgerne. Med inspiration fra blandt andet
Amager Skovhjælpere kan kommunerne aktivt inddrage Hedeland
i andre kommunale social- og sundhedsopgaver, hvor naturen er
grundlag for social, fysisk og psykisk træning og udvikling.

BOSÆTNING
Udviklingen af Hedeland kommer til at fungere som en løftestang
for de mindre byområder, der ligger tæt på området som Vindinge,
Reerslev og Stærkende, samt de større byudviklingsområder
som Trekroner og Nærheden, der ligger tæt på. Udviklingen af
Hedeland kommer til at booste lokalområdets herlighedsværdi og
trække nye borgere til. Det giver gode muligheder for udvikling af
byområderne.

LOKALE OG REGIONALE VIRKSOMHEDER
Gennem partnerskaber og sponsorater med lokale såvel som
regionale virksomheder kan de tre kommuner bruge Hedeland
som fælles platform for dialog ift. erhvervsudvikling og nye
samarbejdsformer.

SUND LÆRING
I Det ny Hedeland bliver der satset på formidling, samarbejde
og inddragelse. Hedeland arbejder sammen med kommunernes
institutioner og skoler om at skabe aktiv læring under åben
himmel. Undersøgelser viser, at leg og læring i naturen giver
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FRIVILLIGHED, DRIFT OG EN
SÆRLIG HEDELANDSMODEL
Det er et af Hedelands stærkeste
kendetegn, at det er formet og udviklet
af menneskelig aktivitet. Sådan skal det
fortsat være. Derfor skal foreningslivet og
det frivillige engagement blive ved med at
forme Hedeland. I fremtidens Hedeland
ser vi to primære grupper af frivillige, som
er med til at drive Hedeland: Foreningerne
og de frivillige naturforvaltere. Vi har
udviklet to strategier, der skal understøtte
de to forskellige måder at engagere sig:
Hedelandsmodellen for foreningerne og en
formidlings- og samarbejdsstrategi for de
frivillige naturforvaltere.

borger initiativ

wayfinding

i
landbrug

app

golf
fugle
fiskeri

vandløb

skiløb

aftaler

mere frivilligt arbejde

dyrke vin
vildt

drift
kærlighed til stedet

grusgravning

motorsport

afgræsning

FORENINGERNE
Foreningerne er en stor del af Hedelands kraft og identitet.
De skal fortsat være med til at forme Hedeland - for eksempel
spiller de en central rolle i udformningen af Hedelands nye
vartegn, Hedebjergene. For at styrke foreningerne har vi udviklet
Hedelandsmodellen, som er beskrevet på modstående side.

tilsyn af hegn kan kombineres med formidling af, hvordan dyrenes
græsning hænger sammen med et særligt dyre- og planteliv i
området.
• Konkrete projekter: Gennem en stærk historiefortælling i
pressen og på sociale medier samler Hedeland store grupper af
frivillige fra lokalområderne til konkrete, tidsgrænsede projekter.
Det har man god erfaring med andre steder; det konkrete projekt
er nemt at formidle og gør det lettere at samle mange mennesker
om en fælles opgave.

NATURFORVALTERNE
Hedeland skal også i fremtiden være et sted for en rig natur og
en høj biodiversitet, hvor man gå på opdagelse efter sjældne
arter og sanselige oplevelser. Naturen i Hedeland vil stort set
være selvforvaltende, men der vil være behov for forskellige
driftsopgaver, for eksempel tilsyn af hegn, og områder med
øget brug eller faciliteter vil kræve drift. Det er ambitionen, at
Hedelands brand i fremtiden er så stærkt, at det vil tiltrække et
stort antal frivillige.

• Interesse-projekter: Hedeland rækker ud mod særlige
interessefællesskaber, når der er brug for frivillige kræfter til
at varetage bestemte opgaver – for eksempel kan ornitologforeninger være med til at rydde skrænter, så digesvaler kan
udgrave huler i væggen. Det kan også være foreningerne i
Hedeland, der deltager i at drifte områder, de har interesse i, eller
deltager som frivillige i forbindelse med arrangementer, der er
med til at brande Hedeland.

For at skabe grobund for et stærkt frivillignetværk foreslår
vi, at der ansættes en projektkoordinator/naturvejleder, som
kan organisere det frivillige engagement. Ansættelsen af en
naturvejleder kan ske med løntilskud fra Friluftsrådet (op til
250.000,- kr. om året).

• Partnerskaber: Hedeland indgår partnerskaber med
institutioner og foreninger og skaber spændende naturlæring med
afsæt i praktiske driftsopgaver. Nogle partnere kan tilmed hjælpe
med formidlingsopgaver - f.eks. kan studerende fra universitetet
være med til at formidle Hedelands natur til besøgende
skoleklasser. Universiteterne kan samtidig hjælpe med at drifte
de områder, hvor der er særlig interessant og sjælden flora og
fauna.

Ved at indtænke et frivillig-fokus i Hedelands formidlingsstrategi
og vække natur-interesserede borgeres interesse for at lære om
naturdrift i praksis, kan man opbygge et stærkt netværk. Vi har
set på erfaringer med frivillig naturdrift i ind- og udland - blandt
andet fra Nationalpark Mols Bjerge, Naturpark Åmosen og Tucson
Desert Museum i Arizona - og foreslår fire primære strategier for
at opbygge et stærkt frivilligt netværk for naturdrift i Hedeland:

Gennem en frivilligstrategi, der arbejder på flere planer og rækker
ud til forskellige grupper, kan Hedeland både skabe et solidt
frivilligt netværk, forankre Hedeland i lokalområdet og formidle
naturværdi og -processer til mange forskellige mennesker.

• Naturlæring i praksis: I Hedeland kobles frivillig naturdrift
med formidling af naturens processer. Det kan ske på mange
forskellige måder - for eksempel kan skoleklasser og frivillige
være med til at lave artstælling- og registrering i området, eller
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Underoverskrift
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HEDELANDSMODELLEN

Udviklingshjælp

Hjælp til drift og
bemanding

Omsætning fra
besøgende

ILDSJÆLEAPP: TIL DRIFT OG BEMANDING
Der ﬁndes applikationer allerede i dag, der kan forenkle
foreningsarbejdet. Bemandingsplaner, koordinering og dækning
af sygdomme kan enklere koordineres i intuitive apps som
Socialministeriets Friværk. Her kan alle medlemmer se, hvad
der foregår i foreningen og hvad man skal med til, ligesom den
påminder om snarlige mødetider.

tilfælde har eksisteret i mange år. Dette økosystem har bredden
og størrelsen til at skabe en ny frivillighedsmodel, der blander
apps, mikrobetalinger og udviklingssupport til at understøtte
foreningen og den frivillige.

MIKRO-BETALINGER: SKAFFER PENGE TIL UDVIKLING
Udbredelsen af betalingsapplikationer i Danmark betyder, at
næsten alle danskere altid har lige penge med sig overalt, fordi
de fleste har telefonen med sig. Der er et potentiale i at indføre
og samkøre betalinger i Hedeland, så man fremover betaler for
fiskekort, ridekort, skileje, liftkort mv. i et mikrobetalingssystem
via app’en. Betalingsformen bygger på en forventning om og en
tillid til, at brugerne betaler for det, de låner eller bruger, og disse
aktiviteter vil derfor ikke behøve bemanding. Indtægterne fra
betalingerne skal dække udgifter og finansiere nye idéer.

HEDESTARTER: TIL DE GODE IDÉER
Der skal ﬁndes et sted, hvor man kan få hjælp med store som
små idéer til Hedeland. Erfaringer fra Zoo København viser, at det
kan have stor effekt at organisere et tilbagevendende idémøde
med fundraising-hjælp til foreningerne, så de kan skabe midler til
nye indsatser. Hedestarter understøtter to spor af initiativer. Små
idéer kan præsenteres én gang om måneden til et fællesmøde
(eller på Ildsjæleapp’en), og de vindende idéer får et mindre beløb
til straks at realisere idéen. Større idéer organiseres i en idégruppe
med hjælp fra sekretariatet og kommunerne, som sammen med
foreningerne sørger for, at idéen kommer videre til fonde, kommuner og crowdsourcing-sider.

Prisen for en given brugstilladelse, lån af udstyr mv. er summen af
de direkte og indirekte udgifter + midler til udvikling (foreningens
egne initiativer + Hedestarter).
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OMKOSTNINGER
Det ny Hedeland skærer ned på
driftudgifterne og satser på udvikling
af bæredygtige økonomiske aktiviteter,
der kan tilbagebetales over tid.
Omkostningerne knytter sig til
investeringer i bygninger, landskab og
natur.

I forslaget ligger en række investeringer i fremtidens Hedeland,
der skaber rammerne for yderligere tiltag. På modstående side er
opstillet de omkostninger, der er forbundet med investeringer i
Hedeland. Overslaget er et minimumsscenarie og et groft overslag. Følgende forudsæninger ligger til grund:
MODTAGE RÅJORD
Det forudsættes at I/S Hedeland modtager det nødvendige jord
til etablering af Hedebjergene gennem de pågående jordarbejder
i Hedeland i eksisterende grusgrave samt i forbindelse med at
den foreslåede etablering af vådområde, hvor der graves, samt
gennem aftaler om levering af ren jord fra kommunernes større
anlægsarbejder herunder fx fra Bydelen Nærheden og det kommende Nordic Water Universe i Høje Taastrup Kommune. Hedeland aftager jorden og den formes af leverandøren. Løsningen
forventes at gå i 0. De foreningerne, der ønsker at skabe anlæg,
sørger selv for at finansiere inventar, baner, mm, ligesom skikluben har gjort.
EFTERBEHANDLINGSPLANERNE
I arbejdet med efterbehandlingsplanerne for de færdiggravede
områder er det planens intention at de identiteter, der beskrives
i planen kommer tydeligt frem i landskabet. I området kaldet
turkiserne, er derfor fx fokus i efterbehandlingen på at der skabes
de bedste muligheder for sølandskabet muligheder for udviking
af næringsfattige udforbunde søer.
DRIFT OG VEDLIGEHOLD
Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger estimeres til 0,5 % af
det samlede fysiske anlægsprojekt.
Det forudsættes at driftsomkostningerne i tilknytning til anlægsomkostningerne i Hedelands fysik finansieres gennem aftaler
med foreninger gennem etablering af en Hedeapp’en, hvor brugere og foreninger betaler I/S Hedeland et hhv. engangs- eller årligt bidrag for at medlemmerne kan anvende Hedeland til fiskeri,
ridning, MTB, vandring m.v. Foreningerne får disse betalinger ind
i form af mikrobetalinger både fra foreningens medlemmer, men
også fra de øvrige brugere, der betaler et mindre beløb for bruge
nogle af Hedelands faciliteter.
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NYE BYGNINGER Besøgscenter, naturformidlingsrum mv.

25.000.000

FYSIK
Adgangsområder
Landskabelige bearbejdning ved adgange (rydning, biotoper mv)
Adgange, ny parkering, beplantning, vandpost mv

46.500.000
15.000.000

Horndrageren
Follies
Broer, boardwalk, observationsdæk mv.
Etablering af sti- og vejinfrastruktur

10.000.000

Wayfinding
Kort, skiltning, pæle mv.

5.000.000

Ny natur
Selvforvaltende naturområder, hvor græssende dyr og naturen klarer
sig selv: Græsningsfolde, hegning og dyr
Områder med bær, urter, frugttræer
Skovrejsning
Områder med naturlig succession

7.500.000

Ny topografi
Udgravning af vådområder

9.000.000

DESTINATION HEDELAND
Udstilling
Branding
Formidling
App, hjemmeside, visuel identitet

3.500.000
2.000.000
650.000
650.000
200.000

Overslag i alt

75.000.000
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INDTÆGTER
Indtægterne til fremtidens Hedeland
kommer fra flere kilder, der spænder fra
etablerede markeder og praksisser til helt
nye markeder, der vinder frem gennem nye
teknologier.

IDENTIFIKATION AF INDTÆGTSGIVENDE AKTIVITETER
Vi har identificeret følgende indtægtsgivende aktiviteter til I/S
Hedeland i forbindelse med benyttelse af fremtidens Hedeland:
• Danmarks førende rehabiliteringsområde
• Danmarks førende outdoorområde for firmaarrangementer,
teambuilding mv.
• Sensommerfesten
• Sponsorater
• Køb og salg af jord
• Mikrobetalinger fra brugerne af Hedeapp’en

sommerfester og samarbejdsøvelser for udvalgte medarbejdere.
ORGANISATION: I/S Hedeland etablerer samarbejdsaftaler med
en række førende udbydere af teambuilding til virksomheder
om anvendelse af områder i Hedeland til teambuilding. Der
etableres ligeledes en ramme for afholdelse af større udendørs
firmaarrangementer, hvor Hedelands natur, aktiviteter og
kulturelle tilbud er i centrum. Med hovedstadsområdets store
virksomheder er der grobund for mange events og oplevelser,
som kun Hedeland kan tilbyde og rumme. Aftalerne baseres på
priser med afsæt i en dagspris på anvendelse af Hedeland per
teambuildings arrangement.
ØKONOMI
Forudsætninger:
• 5.500 kr. per arrangement.
• Det forudsættes, at der er 65 arrangementer i 2018 stigende til
245 arrangementer i 2030.
• Indtægter på 360.000 kr. i 2018 stigende til 1.350.000 i 2030.

Herudover vil øget afholdelse af mesterskaber, store
spejderarrangementer mv. øge kendskabet til Hedeland og fordre,
at endnu flere bruger området. Nedenfor beskrives de enkelte
indtægtsgivende aktiviteter med vision, organisation og økonomi.
DANMARKS FØRENDE REHABILITERINGSOMRÅDE
VISION: Fremtidens Hedeland udvikles til Danmarks førende
rehabiliteringsområde med fokus på den stigende interesse for
naturens betydning for menneskers velbefindende. Såvel national
som international forskning peger på, at det har en positiv effekt
på menneskers fysiske og mentale helbred at færdes i eller lever
tæt på grønne områder, ligesom det har en positiv effekt på
stressrelaterede sygdomme.
ORGANISATION: I/S Hedeland etablerer samarbejder med
kommuner i Danmark om benyttelse af fremtidens Hedeland
i rehabiliteringsforløb for personer med stressrelaterede
sygdomme.
Samarbejderne baseres på individuelle priser afhængigt af antal.
ØKONOMI
Forudsætninger:
• 1000 borgere i 2018 stigende til 15.000 borgere i 2030.
• 200 kr. pr. borger svarende til 200.000 kr. i 2018 stigende til 2
mio. kr. i 2030.

HEDELANDS SENSOMMERFEST
VISION: Hedelands sommerfest er er en folkefest, der markerer
overgangen fra sommer til efterår og viser alt det, Hedeland
rummer af natur, formidling, aktiviteter, ildsjæle og foreninger.
Sensommerfesten viser, hvad Hedeland kan byde på, med
rideture, vandreture i ødemarken, klatring, introduktion til
mountainbike, ro til fordybelse, foredrag, naturformidling,
vildmarkskurser, undervisning i naturpleje, spisning,
livekoncerter/teater på amfiscenen, jernbanen, køretests mv.
Sensommerfesten er en pendant til Københavns Kulturnat. Det
er en måde at opleve Hedeland på, hvor de mange foreninger
og steder i Hedeland viser, hvad de kan, og de besøgende får en
oplevelse af, hvad der sker i Hedeland.
ORGANISATION: I/S Hedeland arrangerer hvert år Sensommerfesten i samarbejde med lokale foreninger og brugere af Hedeland
fra Roskilde, Høje Taastrup og Greve Kommune. Der er tale om en
folkefest, og der er brugerbetaling per deltager, som man kender
det fra f.eks. Kulturnatten i København, hvor man mod at købe et
armbånd har gratis transport og adgang til aktiviteterne.
ØKONOMI
Forudsætninger:
• Det forudsættes, at der kan tjenes 50 kr. netto per deltager.
• Der forudsættes 5.000 deltager i 2018 stigende til 15.000
deltager i 2030.

DANMARKS FØRENDE OUTDOOR-OMRÅDE FOR
FIRMAARRANGEMENTER, TEAMBUILDING MV.
VISION: Det Ny Hedeland udvikles til det førende område for
outdoor firmaarrangementer, teambuilding mm. Virksomheder
vil i Hedeland kunne afholde firmaarrangementer, teambuildingaktiviteter i naturen f.eks. i tilknytning til firmafester,
72
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I/S Hedeland etablerer samarbejder med kommuner i Danmark om benyttelse af fremtidens
Hedeland i rehabiliteringsforløb for personer med stressrelaterede sygdomme.
Samarbejderne baseres på individuelle priser afhængig af antal personer og omfang.
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Priserne for de enkelte aktiviteter i fremtidens Hedeland Naturpark vil være varierende afhængig af
den enkelte aktivitet og omfang.
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Der forventes
en gennemsnitlig
indtægt på 500.000
kr. pr. år i perioden
fra 2018-2030.

Økonomi

Forudsætninger:

9. Samlet indtægtsgrundlag 2018-2030

1000 borgere i 2018 stigende til 15.000 borgere i 2030.
200 kr. pr. borger svarende til 200.000 kr. i 2018 stigende til 2 mio. kr. i 2030

Indtægter fra de tre arrangementstyper
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startende med 250.000 i 2018 til 750.000 i 2030.
Kapitel: Sponsorater

600.000

-

Fremtidens Hedeland Naturpark bliver et interessant område for virksomheder, der ønsker at
SPONSORATER
associerer sig med den menneskabte vilde natur. Eller ser deres produkter, som en del af Hedelands
historie, aktiviteter,
sundhed
mv.
VISION:
Det
ny Hedeland
bliver et interessant område for virksomheder, der ønsker at associere sig med den menneskabte vilde natur.
Eller ser deres produkter, som en del af Hedelands historie, aktiv9
iteter, sundhed mv.
ORGANISATION: I/S Hedeland indgår sponsoraftaler med virksomheder, der mod et beløb får deres virksomheds navn nævnt i Hedelands velkomstområde samt i forskellige markedsføringsmaterialer
for Hedeland.
ØKONOMI: Det estimeres at der kan skaffes sponsorater svarende til
250.000 pr. år fra 2018 til 2030.

20 mio med fondsstøtte

20 mio uden fondsstøtte

30 mio med fondsstøtte

30 mio uden fondsstøtte

50 mio med fondsstøtte

50 mio uden fondsstøtte

70 mio med fondsstøtte

70 mio uden fondsstøtte

Når der ses der på de enkelte poster af omkostninger og indtægter, ses det, at der er tale om nutidsværdier. På omkostningssiden er det lønninger og anlægsomkostninger der vejer
tungest. På indtægtssiden er det bl.a. indtægter fra rehabilitDer skal i opstarten af arealet forventes en indkøringsperiode. Som det fremgår af ovenstående figur stiger
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indtægterne i takt med kendskabet til området og udviklingen af samme.
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Ses der samlet på hele økonomien i projektet og holder indtægter og udgifter op mod hinanden over en
trække
indtægterne.
længere
periode,
fremgår det af diagrammet at der er et break-even ift. udgifter og indtægter omkring

Kapitel: Samlet indtægtsgrundlag 2018-2030
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Hedelands Sensommerfest

2020. Ses der på den akkumulerede nutidsværdi, fremgår det at investeringen vil være tjent hjem i 2031.
Samt at der vil være en positiv nettonutidsværdi efter 30 år på ca. 35 mio. kr.
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Kapitel: Samlet indtægtsgrundlag 2018-2030

MIKROBETALINGERFRA HEDEAPP’EN
VISION: Alle gæster i fremtidens Hedeland Naturpark har mulighed
for gennem Hedelandsapp’ens mikrobetalingsmodul at betale for
vandrekort, fiskepas, liftkort, mtbtrail m.v.
ORGANISATION: App’ens mikrobetalingsmodul administreres af
sekretariatet i I/S Hedeland.
ØKONOMI:Priserne for de enkelte aktiviteter i fremtidens Hedeland
Naturpark vil være varierende afhængig af den enkelte aktivitet og
omfang.
Der forventes en gennemsnitlig indtægt på 500.000 kr. pr. år i perioden fra 2018-2030.
SAMLET INDTÆGTSGRUNDLAG 2018-2030
Der skal i opstarten af arealet forventes en indkøringsperiode. Som
det fremgår af ovenstående figur stiger indtægterne i takt med
kendskabet til området og udviklingen af samme.
Ses der samlet på hele økonomien i projektet og holder indtægter
og udgifter op mod hinanden over en længere periode, fremgår det
af diagrammet at der er et break-even ift. udgifter og indtægter
omkring 2020. Ses der på den akkumulerede nutidsværdi, fremgår
det at investeringen vil være tjent hjem i 2031. Samt at der vil være
en positiv nettonutidsværdi efter 30 år på ca. 35 mio. kr.
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Det fremgår af diagrammet at der er et break-even ift. udgifter og
indtægter omkring 2025. Ses der på den akkumulerede nutidsværdi,
fremgår det at investeringen vil være tjent hjem i 2044. Samt at der
vil være en positiv nettonutidsværdi efter 30 år på 4,1 mio. kr.
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Når der ses der på de enkelte poster af omkostninger og indtægter, ses det, at der er tale om
nutidsværdier. På omkostningssiden er det lønninger og anlægsomkostninger der vejer tungest. På
indtægtssiden er det bl.a. indtægter fra rehabiliteringsområde, outdoor-arrangementer samt
73
sensommerfesten samt faste indtægter fra Hedelandsapp’en og sponsorstøtte som skal trække
indtægterne.
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BUSINESS CASES
Vi har samlet en række businesscases, som vi foreslår bør undersøges
nærmere. Alle forretningsidéerne
har fysiske, formidlingsmæssige og
forretningsmæssige potentialer for
Hedeland.

EJENDOMSUDVIKLING KØB OG SALG AF JORD
Med udviklingen af det ny Hedeland opstår der muligheder for bl.a.
at byudvikle landsbyerne Vindinge og Stærkende med attraktive
boligområder på kanten til Hedeland. Vi foreslår, at det undersøges hvorvidt det nuværende I/S Hedeland kan omdannes til en
fremtidig juridisk enhed, kan omfatte byudvikling på den måde,
at man kan opkøbe jord fra private lodsejere og udstykke og sælge
disse til boligområder, hvor fortjenesten anvendes til udviklingen
af funktioner og services i fremtidens Hedeland.
SAMARBEJDER MED UNIVERSITETER OG SKOVSKOLER BØR
DYRKES
Det bør undersøges om der kan skabe forskningsmæssige og
undervisningsmæssige samarbejder med universiteter og fx. skovskolen. Det vil skabe nye muligheder at få forskning kombineret
med naturudvikling, drift og udvikling.
FRØBANK
Den næringsfattig jord er en god frøbank. Det bør undersøges om dyrkning af frø kan blive opskalleret til en rentabel forretning. Vi ved at aftager
markedet i Danmark på netop frøblandinger fra de næringsfattige jorde
er stort og efterspørgslen på at så danske frøblandinger i vejkanter,
rabatter og de mange bynatursprojekter, der er i hele landet. udfordringen idag er at det er meget svært at skaffe danske blandinger. i stedet
så engelske og svenske frø. Vejdirektoratet udsår danske frøblandinger
på store arealer og vil være en oplagt samarbjedspartner, ligesom både
kommuner og private efterspørger præcist dette produkt. Udfordingen er
at det er driftstungt og kræver en målrettet

UDLEJNING OG SAMTÆNKNING AF LOKALER OG NATUR
Nye bygninger i området kan tilføre nye funktioner som restaurant, traktørsted, undervisningsfaciliteter, butik, kontorer og
mødefaciliteter. I samspil med naturen, de nye facilitetere og de
frivillige, kan der skabes en række produkter, oplevelsesmæssige
og fysiske, der kan sælges. De nye lokaler, der etableres kan lejes
ud til særlige arrangementer: fester, firmaevents mv.
FRIVILLIGHEDSNETVÆRK OG HEDEAPP MED MIKROBETALINGER
At kombinere foreninger, organisering af frivillige med ny teknologi er oplagt. Og der er store muligheder her. Både ift formidling og
at mikrobetalinger for ydelser men også ift drift.
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