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Forord
”Lad os få Billund på landkortet som en
kommune, hvor der sker en masse positive
tiltag for de mennesker der bor her…”

Sådan skrev en af de mange borgere, der har
givet os gode ideer til nærværende plan for stier
i Billund Kommune. Intet kunne vi som
politikere være mere enige i. Denne plan skal
nemlig præcis bidrage til udviklingen af
sammenhængende stier, så vores kommune
bliver et bedre sted at bo, leve og ﬂytte til, men
også et bedre sted at besøge som turist.
Stiplanen skal dermed også ses i sammenhæng
med kommunens vision om at blive
Nordeuropas største destination for
familieturisme.
Vi har i kommunen en stor variation af
oplevelsesmuligheder. Vi har de underholdningsprægede attraktioner i Legoland og
Lalandia og den bynære natur langs åen og ved
Engsøen i Grindsted og Skulpturparken i
Billund. Men vi har også den brølende natur
ved eksempelvis Grene Sande og Randbøl Hede,
de store stille plantage- og skovområder og de
naturligt slyngede åløb, hvor de mindre byer og
landsbyer typisk ligger og udgør rammen om
mange af vores borgeres hverdag.

En sammenhængende stiplanlægning skal gøre
disse værdier bedre tilgængelige og binde dem
sammen. Det skal være stier, så vi kan komme
ud og væk. Det skal være stier, der kan udgøre
rammen om den daglige motion eller turen
med hunden. Men det skal også være stier, der
kan bringe os sammen og udgøre en tryg
mulighed for at tage cyklen til arbejde,
legekammeraterne eller skole.
Stiplanen udgør rammen om kommunens
indsats de kommende år. Vi vil arbejde
målrettet for at realisere konkrete stiprojekter
inden for denne ramme. Det gælder bl.a. de
mange projektideer, som kommunens borgere
allerede har foreslået, ligesom nye ideer og
forslag kan komme på bordet fremover.
Realiseringen handler om både mål og midler.
Med stiplanen har vi målene. Vi vil gøres vores
til, at det også bliver muligt at ﬁnde midlerne.
Til gavn og glæde for kommunens borgere, de
mange mennesker der gæster vores område og
de erhverv, der lever heraf.
Byrådet

Læsevejledning
Billund Kommunes stiplan består af dels en visionsdel

grundlag for en række oplevelsesværdier, der beskrives

og dels et katalog over konkrete stiprojekter. Dette

gennem overordnede fortællinger, hotspots og

hæfte udgør den førstnævnte visionsdel, som beskriver

sammenhænge (kapitel 3). Kapitel 4 beskriver de

de overordnede idéer og principper for planlægning af

strategiske overvejelser, som kommunen vil iagttage

fremtidige stier. Visionsdelen udgør således en ramme

og forfølge i forbindelse med planlægning og

for stikataloget med de konkrete stiprojekter.

realisering af de enkelte stiforløb. Som afslutning på
kapitel 4 gives eksempler på, hvordan man konkret

Visionsdelen har fem overordnede kapitler. Det første

kan arbejde med at fremme de strategiske mål

kapitel beskriver selve ideen med stiplanen. Dernæst

forskellige steder i kommunen. Det afsluttende kapitel

præsenteres Billund Kommune gennem stedets

5 redegør for den videre proces samt, hvordan input

udvikling og historiske afsæt i vandet, landet og

fra forskellige aktører forventes at indgå i processen.

mennesket (kapitel 2). Stedets historie danner
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1. Vision

Billund Kommune mærker en stigende
interesse fra sine borgere og gæster for at
komme ud i naturen - for at gå, løbe, cykle, ride
eller blot opholde sig under åben himmel. En
lignende tendens gælder de daglige transportvaner, hvor kommunen noterer ønske om gode
muligheder for bl.a. at kunne cykle til arbejde
frem for at tage bilen som det naturlige
førstevalg. Både borgere og samfund har i
forhold til tidligere generelt set fået større fokus
på vilkårene for en aktiv tilværelse. Og her er
udearealer og landskab i stigende grad blevet
rammen for et aktivt fritidsliv. Hvor vi før
ankom til skoven eller heden i bil - og måske
kunne nøjes med en afslappet vandretur – så
bliver turen i dag ofte gjort på cykel, og
naturoplevelsen er gerne kombineret med høj
puls eller anden form for aktivitet. Den raske
travetur eller løbeturen er blevet den mest
udbredte motionsform i Danmark. Disse
tendenser bunder dybest set i ønsket om at leve
et mere aktivt og sundt liv. En drøm som Billund
Kommune meget gerne bakker op.

Aﬂedte Effekter
- Forbedre traﬁkmiljøet for bløde traﬁkanter
- Forbedre adgangen til rekreative natur- og kulturoplevelser
- Forbedre adgangen til leg, læring og formidling i det fri
- Øge folkesundhed og middellevetid
- Nedbringe energiforbrug og CO2-udledningen
- Nedbringe mængden af farlig traﬁk, partikelforurening og støj
- Fastholde og tiltrække borgere
- Tiltrække cykelturister og aktive feriegæster
- Give større lyst på tilværelsen
- Forbedre sammenhængskraften, både internt og eksternt
- Øge oplevelsesøkonomi- og erhvervsmulighederne
- Understøtte udviklingen/salg af lokale/regionale produkter
- Mulighed for international udbredelse af konceptet
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Visionen med stiplanen er at skabe bedre
rammer for den ”bløde” traﬁkant og at øge
adgangen til rekreative oplevelser i kommunen.
Stiplanen gælder således både i forhold til de
mere målrettede gå-, løbe- og cykelture, hvor
planen skal være med til at skabe tryggere
rammer om borgernes daglige og nødvendige
liv og færden. Her skal det være både trygt, let
og inspirerende at tage cyklen eller bruge
benene frem for bilen, når borgerne skal til og
fra arbejde, i skole, på besøg hos venner og
familie, eller på indkøbstur i dagligdagen.
Derudover gælder det også de mere valgfrie,
oftest lystbetonede aktivitetsmuligheder. De er
ofte af rekreativ karakter og udnyttes især, når
mulighederne og vejret byder sig. Det gælder i
hverdagen, når vejret er godt, men også i ferien
eller når weekenden melder sig, gæster skal
vises rundt, osv. Det er ligeledes vigtige
aktiviteter, som giver mulighed for ﬂygtige
øjekast, samtaler og møder i det fri, natur- og
kulturoplevelser samt leg, læring og formidling
under åben himmel. Men også mulighed for
motion, leg, ﬂirt, boldspil, dans, handelsliv, gøgl,
dagdriveri osv.
Formålet med bedre traﬁkstier og rekreative
stier er ﬂersidigt. Først og fremmest giver bedre
stier en større lyst til at tage cyklen, løbe- eller
vandreskoene på, frem for at benytte bilen,
både i arbejds- og i fritiden. Dermed sætter man
en god cirkel af aﬂedte effekter i gang. Man
understøtter de ofﬁcielle anbefalinger om at
være fysisk aktiv minimum 1/2 time om dagen,
som har betydning for sundhed og livskvalitet.
Andre aﬂedte effekter kan være reduktion af

Stier til ”transporten”
udgør en sikker og tryg
ramme om dagligdagens,
nødvendige gå- eller
cykelture, fx til og fra
arbejde, skole, SFO,
indkøbsmuligheder.

energiforbrug og CO2-udledning til gavn for
vores klima. Eller mindre farlig traﬁk på vejene
med nedsat partikelforurening, støj og færre
ulykker til følge. Bedre stier kan medvirke til et
mere aktivt og lystbetonet liv under åben
himmel, og dermed give større lyst på
tilværelsen og til at være noget for andre. Stier
gør det også mere attraktivt at bo eller bosætte
sig i kommunen, ligesom det kan fastholde og
tiltrække turister, fx på cykel- eller vandretur.
Derudover bidrager stier også til at skabe en
bedre overordnet og lokal sammenhængskraft i
kommunen og i forhold til nabokommuner. Og
de skaber nye muligheder for oplevelsesøkonomi og erhvervsudviklingen i landdistrikterne, bl.a. i form af øget cykelturisme og
udendørs ”adventure”, samt udvikling/salg af
lokale produkter. Endeligt kan der være andre
goder, som måske først vil vise sig, når
visionerne er foldet rigtigt ud. Sammenlagt kan
den samfundsøkonomiske betydning af bedre
stier dermed række ud over den samlede
investering i selve stierne.
Stiplanen skal dog først og fremmest medvirke
til at skabe både et bedre traﬁkmiljø for de
bløde traﬁkanter og samtidig forbedre
muligheden for at komme til de rekreative
oplevelser. I praksis skal der arbejdes for ﬂere og
bedre stier ud fra følgende ﬁre principper for
benyttelse; transport, motion, udﬂugt og
dagsture, som vil favne stier både bredt og mere
målrettet.

Transporten

Stier til ”motionen” skaber
den inspirerende ramme
om hverdagens bevægelse
og fysiske aktivitet, fx til
og fra hjem, løbeturen,
skoleidræt, sportshal.

Motionen

Stier til ”udﬂugten” giver
muligheden den
rekreative tur ud til de
mange natur- og
kulturoplevelser, fx i
weekenden eller ferien,
hvor man har mulighed
for at slappe af og hygge
sig i naturen alene eller
sammen med andre.

Udﬂugten

Stier til ”dagsturen” er
muligheden for den lidt
længere tur gennem
landskabet, fx som led i
weekendens eller feriens
oplevelser, hvor man
måske har tiden og lysten
til at udfordre sig selv
eller i selskab med andre,
eller til blot at bevæge sig
vidt omkring.

Dagsturen
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2. Historien om stedet

Istidernes iskappe, smeltevandsﬂoderne og
ændringer i temperaturen har skabt grundlaget
for det vestjyske landskab, vi ser i dag.
Bakkeøernes plateauer, hedesletternes vidder og
de bugtende åer var dengang som idag afsættet
for, at livet kunne udspille sig. Livet i en bred
forstand, fra agerbrugets tidligere afhængighed
af eng og hede, bebyggelsernes opståen som
perler på ådalens snor, og menneskers rekreative
brug af både de naturlige og kulturskabte
landskaber.
Billund Kommune er pr. 1. januar 2007 dannet
som en sammenlægning mellem de hidtidige
Billund og Grindsted kommuner. Disse to
kommuner blev i 1970 dannet ved
sammenlægning af en række større og mindre
sognekommuner. Alle disse sogne er gamle
hedesogne, som indtil midten af 1800-tallet var
dækket af hede, bortset fra de bebyggede dele
langs ådalene og på toppen af bakkeøterrænet.
Her var der grundlag for at opdyrke jorden, og der
har formentlig i tidlig middelalder været tættere
bebygget. 1300-tallets pest-epedemier og
jordernes udpining medførte dog uddøde sogne.

Grindsted
Grindsted
Hedeslette

Hejnsvig
Bakkeø

Billund

De sløjfede kirker er revet ned og materialer fra
dem er anvendt til reparation og udbygning af
nogle af de bevarede kirker.
Hvor nogle hedesogne og dermed kirkerne
forsvandt, er Vorbasse Kirke helt fra middelalderen en stor kirke, fordi der var en helbredende
helligkilde ved kirken. Det medførte også
kildemarked, som i århundreder har været årligt
tilbagevendende. I nutiden holdes det over tre
dage i slutningen af juli hvert år. Der kommer
normalt omkring 250.000 besøgende i løbet af de
tre dage, hvor der handles med alt fra
kræmmervarer til heste.
At livet på heden var hårdt arbejde viser
matrikuleringen af 1844, hvor jordskatten blev
fastlagt på baggrund af jordens frugtbarhed. I
disse hedesogne gik der langt over 100 tdr. land til
en tdr. hartkorn, mens der i sogne i østjylland med
god lermuld går under 10 tdr.l. til en tdr. hartkorn,
der var datidens skattebetalingsenhed.
Udsnit af landskabet efter
sidste istid.
Illustration: Axel Schou, 1949
Randbøl
Hede

Vejle

Randbøl
Ådal

Vorbasse
7

Jernbanernes udbygning fra
Grindsted år 1870.

“Vandet, landet og
mennesket...”
havde leveret tørv, hvor de to verdenskrige især
medførte stor aktivitet.
Det gav grundlag for en befolkningsvækst, som
omkring århundredeskiftet 1900 medførte ønsker
om opførelse af kirker i nybyggerområderne. Der
blev bygget nye kirker i Vesterhede, Stenderup/
Krogager, Urup, Nollund, Filskov og Skjoldbjerg.
De to sidste omtrent på samme sted, hvor der i
tidlig middelalder havde ligget kirker. De to små
middelalderkirker i Grindsted og Hejnsvig blev
udbygget væsentligt omkring 1920. Grindsted så
meget, at man kaldte den ”Hedens Domkirke”.
Sammen med befolkningsudviklingen skete der
naturligvis også en udbygning af skolevæsnet. I
første omgang blev der bygget små skoler, der
hvor nybyggerne slog sig ned således, at der ikke
var meget mere end et par kilometer mellem
skolerne.

Befolkningstallet var lavt, og det var særdeles
vanskeligt at færdes mellem landsbyerne. I 1862
blev landevejen Vejle – Varde anlagt så dagvogne
og diligencer ﬁk langt bedre køremulighed. Den
satte hedesognene Grindsted og Grene (Billund) i
forbindelse med den østjyske jernbane i Vejle og
senere med den vestjyske jernbane i Varde.
På den tid begyndte hedeopdyrkningen - og fra
1865 begyndte man at anlægge vandingskanaler
langs engene, så høudbyttet blev væsentlig bedre
og dermed også fødegrundlaget for husdyrholdet.
I 1886 anlagde Hedeselskabet en mergelbane fra
Stilbjerg nord for Grene. Den forløb over
hedesletten nord for Grindsted Å og betød en stor
forbedring af jorderne. Hedeopdyrkningen
fortsatte helt til 1950’erne og fra 1940 foregik der
omfattende afvandinger af de mosestrøg, som
8

Omkring 1920 anlagdes også de mange jernbaner,
som gjorde Grindsted til et knudepunkt med
baner i seks retninger, og med real skole,
Grindstedværk og slagteri. Langs banerne
dannedes stationsbyer, som ﬂyttede
tyngdepynkterne for byudviklingen på ny.
Efter 2. verdenskrig og med bilens udbredelse,
kommer det seneste skift i udviklingen. Det
omfattende jernbanenetværk bliver overﬂødigt
og i dag ﬁndes kun en aktiv linje. Nu blev der
bygget nye og større skoler, og de små skoler blev
nedlagt, solgt til iværksættere og omdannet til
industri af forskellig art. Det bliver byerhvervene
som sikrer eksistensmulighederne i kommunen,
senere bliver turismevirksomhed og lufthavn
væsentlige elementer i kommunens økonomi.
Mange steder har historien sat sit præg på
omgivelserne, og der tegner sig et billede af 3
temaer i Billund Kommunes rumlige strukturer:

Vandet
Den dynamiske del af landskabet. De enorme isog smeltevandsmasser ændrede forudsætningen
for den videre landskabsdannelse og brug. Vandet
skyller ud mod vest, til Skjern Å-system, til Varde
Å og Vadehavet. Tidligere tiders naturkræfter, der
skyllede igennem, er transformeret til bugtende
bånd i landskabet, og som vigtig resource under
overﬂaden, fordi vandskellet ligger så nært.
Sidenhen blev de krumtappen i landbruget, de
blev opstemmet til engvanding, og de leverede
energien til at drive vandmøllerne og
dambrugene. En udnyttelse tvunget af
nødvendighed, der ses som spor fra datidens og
stadigt aktive produktionslandskaber, og som
opland i nationalparken omkring Skjern Å.
Landet
”Skynd dig kom om føje år, heden som en
kornmark står” skrev H.C.Andersen. Og han ﬁk ret.
Landet der tidligere var så domineret af hede
ændrede karakter. Hvidgranshegn skabte nye
rum, der ændrede rytmen i landskabets
bevægelse. Et landskab dimensioneret til
produktion, som vidner om en svunden tid under
helt andre livsbetingelser. Men også om en
innovativ forståelse for naturens sammenhænge,
og hvordan man skulle tøjle naturens kræfter.
Denne forståelse går tilbage til ådalslandbruget,
hvor enghø, husdyr og vandets tilføring af næring
indgik i samspil med jordbundsforhold og
landskabets topograﬁ. I dag ligger levende hegn,
de ældste af hvidgran, som spinkle grønne bånd
gennem det opdyrkede hedelandskab. Hvor
symmetrien brydes, har historier og oplevelser
aﬂejret sig gennem tiden, gennem fredninger og
som bevaringsværdige landskabsværdier.
Mennesket
Gravhøjene – især på bakkeølandskabet i den
sydlige del vidner om liv i området gennem
årtusinder. Men vilkårene har ændret sig
markant gennem tiderne. Vandvejene gav næring
til ådalslandbruget, og gårde og marker lå derfor
typisk langs vandløbene. Hedeopdyrkningen
ændrede dette. Nye områder blev bosat, og man
byggede nye gårde og kirker. Med indtoget af
jernbanen opstod et nyt netværk af forbindelser,
der manifesterede Grindsted som hovedby, og
sidenhen med anlæggelsen af lufthavn nu også
Billund som vigtigt økonomisk center.
Bosætningen i landskabet er med andre ord
resultatet af de forskellige netværk, mentale som
fysiske, som eksisterer lokalt, regionalt og globalt,
og som bruges i hverdagen og weekenden til
arbejde og rekreation.

Vandets bevægelse
igennem landskabet.

Omme Å

Grindsted
Grindsted Å
Billund

Ansager Å

Holme Å

Hedeområder,
bevoksning og
plantager.

Sdr. Omme
Plantage
Grindsted
Gyttegård
Plantage

Billund

Fromssejr
Plantage

Baldersbæk
‘Pantage

Randbøl
Hede

Sti- og vejnet samt
bebyggelse og kirker i
kommunen.
Sdr. Omme

Filskov
Grindsted
Billund
StenderupKrogager

Hejnsvig
Vorbasse

3. Oplevelsesværdierne

Stier skal give mening for brugerne. De skal
opfylde behovet for at komme nemmest
mellem A og B, både når det gælder i
hverdagens nødvendighed, til transport, og når
weekenden banker på, og man skal på udﬂugt.
Men nemmest er ikke nødvendigvis kortest i
afstand, men i lige så høj grad i sindet.
Potentialet i fremtidens stier ligger i koblingen
mellem transport og oplevelse. At glemme at
man for en kort stund ikke er på vej til arbejdet,
selvom man er der om 5 minutter. Eller på
udﬂugt i weekenden, når man bliver lokket til
at tage en omvej, og rundt om det næste sving
bliver forført af naturen eller en spændende
fortælling.
Forskning har de senere år dokumenteret
sammenhængen mellem oplevelser af natur og
landskab med både psykisk og fysisk
livskvalitet. Undersøgelserne peger bl.a. på
nødvendigheden af, at forskellige

Ansager Å har sit naturlige
forløb igennem landskabet.
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oplevelsesmuligheder er til stede: fra det
aktivitetsprægede og mere parkagtige til den
vildeste natur, hvor man næsten ikke møder
andre mennesker. Det skal derfor overvejes,
hvilke oplevelsesværdier den enkelte sti bør
eller kan understøtte, men også hvordan det
samlede stiudbud sikrer, at man kan opleve
noget forskelligt på forskellige stier.
Billund Kommune rummer unikke potentialer
til at opfylde behovet for oplevelser i fremtidens
brugsmønster i både den lille og store skala. Fra
den gamle kirkeplads ved Almstok, over
bakkeøen og hedesletten, og til hærvej og
Nationalpark Skjern Å. Potentialerne knytter sig
til de overordnede fortællinger i landskabet, til
hot spots hvor disse forløses, og dér hvor Billund
Kommune knytter sig på de regionale
rekreative sammenhænge.

Fortællingerne
Fortællingerne tager afsæt i tidligere tiders
fysiske aftryk i landskabet. De beretter om
samspillet med landskabets resourcer, hvordan
man gennem tiden har levet og bosat sig, har
opdyrket, udnyttet og bevæget sig i landskabet.
De vidner om en særlig pionér-ånd, som siden
de første bosætninger har gjort Billund
Kommune til det, man ser i dag.
Heden – fragmenter af det “oprindelige” naturog kulturlandskab. Få områder er tilbage, men
de der er, rummer unikke kvaliteter som står i
stærk kontrast til det omkringliggende
landskab. Engang en vigtig krumtap i
udnyttelsessystemet, senere en hæmsko for
opdyrkningen og tilplantningen, og i dag ligger
Grene Sande, St. Råbjerg, Randbøl Hede og
Frederikshåb plantage som nogle af de
væsentligste rekreative naturområder i
kommunen.
Vandløbene – livgivende årer og dynamik i
landskabet. Vandet der bugter sig i ådalen,
aldrig stillestående, altid på vej ud mod kysten.
I distancen skaber det dramatik i det åbne land
og tæt på høres rislen og strømninger. At man
alle dage har været bevidst om vandets
potentiale, vidner de mange opstemninger
langs de større åer om. Retten til at opstemme
vandet gav mulighed for engvanding og at
drive en vandmølle. Med indførelsen af

Hedelandskabet I Billund Kommune.
Her Grene Sande med indlandsklitter
og blomstrende hedelyng.

dambruget gik man over til en noget mere
intensiv anvendelse af åen, med konsekvens for
både vandforløb og ﬁskebestand. Det til trods
rummer åens opstemning en historie, der er
værd at fortælle.
Kirkerne – omdrejningspunkt for byvækst og
hedeopdyrkning. Opførelsen af en kirke er en
indikator for permanente og mere blivende
bysamfund. At der har været bosætning af et
vist omfang siden den tidlige middelalder
vidner resterne af den gamle kirkeplads ved
Almstok om. Bruddet med ådalsystemet og
opdyrkningen af heden skabte grobund for
befolkningsvækst. I forlængelse heraf byggede
man nye kirker ved Skjoldbjerg, Nollund, Filskov,
Vesterhede og Urup. I dag ligger kirkerne som
monumenter for svundne tiders bosættelser,
ofte som markante ﬁx-punkter i terrænet.
Plantagerne og de nye skove – kampen for
nyttiggørelse af heden og mod sandﬂugten.
Artsvalg og vegetation vidner om kampen mod
den ufrugtbare natur. Her så man en offervilje
til at bidrage til landets udvikling, dels igennem
lokale aktieselskaber og som opkøb af det, der
senere blev grossererplantagerne.
Hedeplantagerne var før som nu også et
rekreativt landskab. Dengang for de nyrige,
hvor det typisk var jagt man bedrev, og i dag
også som skovområder for naturudﬂugten. Der
11

Fromssejr Plantage ved Vorbasse.

var to typer ﬁnansiering. Grossererplantagerne
var ofte plantet af nyrige københavnere, som på
den måde ﬁk deres eget ”gods”, når man nu ikke
var af adelig slægt. Den anden type var de
aktieejede, hvor Hedeselskabet foretog mange
af tilplantningerne, og lokale skød penge i
plantagerne. De har typisk navne efter den
nærliggende by eller gård. Væsentligste
plantager er bl.a. Grindsted, Høllund Søgård og
Sdr. Omme og Utoft.
Grene Kirke
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Jernbanen – fra byvækst til rekreativt netværk.
Engang skar hele seks baner sig igennem
landskabet og mange af de nuværende byers
størrelse skyldes de engang travle jernbanestræk. Jernbanen var en katalysator for hele
egnen, men kun én aktiv linje eksisterer i dag.
Det synlige spor fra dengang er alle
stationsbyerne, samt brudstykker af de
efterladte jernbanetracéer. De gamle tracéer er
ﬂere steder blevet udnyttet til rekreative stier,
men banestrækkene rummer fortsat rekreativt
potentiale, bl.a. som oplagt grundlag for nye
netværk mellem byerne, som motions- og
sundhedsstier mv. Ny anvendelse kan dermed
generere nye brugere og være kilde til ny vækst.
Oplevelsesøkonomien – i et globaliseret
oplevelses- og forlystelseslandskab. Legoland,
anlæggelsen af lufthavnen og senest Lalandia,
markerer et skift i byvæksten. Nu indgår
kommunen i et netværk af betydeligt større
skala end tidligere tiders jernbaner. Billund
Kommune er blevet en del af globaliseringen.

Jernbanetracé, Legoland
og Sundhedssti.

Måske kan de stærkt iscenesatte forlystelsesparker, inspirere eller bidrage til innovative
stiforløb i landskabet.
Fredninger – beskyttelse og benyttelse. Til
trods for at en stor andel af kommunens areal
benyttes til landbrugsarealer, vidner
fredningerne om, at der rundt om i landskabet
er både små og store værdier som er væsentlige
at bevare. Fredningen af dele af Varde
Å-systemet var eksempelvis startskuddet til
Holme Åstien, og fredningen repræsenterer
dermed ikke bare en restriktiv måde at forvalte
landskabet på, men tilfører det efterfølgende en
helt ny dynamik og muligheder for benyttelse.
Bynære landskaber – hverdagens
motionscenter: De nuværende byers placering
er ikke udelukkende affødt af jernbanelinjernes
placering. Vandløbene spiller også en væsentlig
rolle. Særligt i Grindsted, Billund og Sdr. Omme
slynger å og eng sig igennem byen som
kontrast til det bymæssige. Mødet mellem de to
tegnes kraftigt op, og lokker til at tage
løbeskoene på eller hoppe på cyklen og ud i
naturen i hverdagens travlhed. Forløb og øget
adgang til de bynære landskaber kan i særlig
grad give bedre rammer for sundhed og motion.
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Hot Spots

Vandet
Landet

I byerne og ude i landskabet ﬁndes sporene fra
kommunens fortællinger. Det er områder eller
punkter med helt særlige og unikke kvaliteter.
Det er her den enkelte fortælling manifesteres,
og her man glemmer tiden for en stund. Med
andre ord skal det være hotspots på fremtidens
stier, eller i det mindste god adgang til dem.
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Mennesket

1

Engvandingskanaler langs Omme Å

17

Særlige kirker og kirkepladser

2

Urup mose

18

Kolonien Frederiksnåde

3

Hjortlund Sø

19

Vorbasse Marked

4

Engvandingskanaler langs Grindsted Å

20

Aktiv jernbane

5

Ansager Å, fredet

21

Legoland

6

Donslund opstemning

22

Lalandia

7

Lystﬁskeri v. Omme Å og Holm Å

23

Skulpturpark

8

Svollibjerg, 66 meter o. havet

24

Golfbane

9

Brunbjerg, 66 meter o. havet

25

Mindesmærke 2. Verdenskrig

10

Store Råbjerg og Utoft Plantage

26

Fredet jernbanetracé

11

Grene Sande og Gyttegårds Plantage

27

Motions- og sundhedstier, ﬂere steder

12

Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage

28

Egnsmuseer

13

Fromssejr Plantage

29

Camping eller teltplads

14

Baldersbæk Plantage

14

Høllund Søgård Plantage

15

Trindhøj, 96 meter o. havet

16

Brunkulslejer

8
1

7

2
3
17
28

9

25

4
29

19

10

20

16

27
24

17

23

11
17

27

13
5
14

6

22

25

28

2
29

21

18

12

26
14

28

7

15

19
29

17
27
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Sammenhængene
Billund kommune rummer ikke kun nogle
spændende fortællinger inden for kommunegrænsen. Landskabets strukturer er en del af større
sammenhænge, som både strejfer og krydser
kommunens og regionens landkort.
Sammenhænge eller netværk som i rekreativt
perspektiv bliver hængsler ind og ud af
kommunen, og som kan udvide potentialet for de
fremtidige stier.
Nationalparken:
Den nye Nationalpark Skjern Ås administrative grænse er
tegnet langs kommunegrænsen i nordvest. Men Omme Å
forløbet udgør en del af det naturlige opland og en oplagt
sammenkædningsmulighed til nationalparkens
oplevelser.

mod
National Park
Skjern Å

Vejle Å, Varde Å og Ho Bugt
Der er store naturværdier, rekreative muligheder og
formidlingsinitiativer mod øst i Vejle Ådal og mod vest
langs Varde Å og mod udløbet til Ho Bugt.
Hærvejen:
Langs den jyske højderyg løber hærvejen og en af ruterne
bevæger sig kort igennem kommunen sydøst for Vorbasse.
Med marked og grossererplantagerne omkring byen er
Vorbasse med kobling til hærvejen et vigtigt tyngdepunkt
i kommunen og kan blive det for fremtidige stier.
De regionale cykelruter:
De regionale cykelruter bugter sig igennem kommunen.
Således kobles kommunen på både Øst- og Vestjylland, og
via mange koblingspunkter ud i resten af kommunen.
Holme Å stien - Kyst til kyst ruten:
Stien løber langs Holme Å og dermed også den sydlige
kommunegrænse. Undervejs er der adskillige loops til
potentielle seværdigheder. Stien indgår desuden i en kyst
til kyst rute, som løber fra øst til vest og vice versa.
Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage:
Mødet mellem hede og plantage i stor skala. Området
breder sig på tværs af kommunegrænsen og bliver således
en attraktion for mange naturoplevelser.
Den skæve bane:
Et græsrodsinitiativ som har udnyttet potentialet i den
tværkommunale jernbanestrækning, der blev nedlagt. Her
løber en rekreativ sti igennem landskabet langs det gamle
jernbanetracé.
Margueritruten:
Den velkendte turistrute, primært til bilister, strejfer
kommunen ved Billund/Legoland. Ruten har hængsler til
Brande og Kolding i nord-sydgående retning.

StenderupKrogager
mod
Varde Å
og Ho Bugt

mod
Brande
mod
Nørre Snede
og Givskud
Sdr. Omme

Filskov

Grindsted

Billund

mod
Vejle
Hejnsvig

Vejle Ådal
Randbøl Hede og
Frederikshåb Plantage
Vorbasse

mod
Kolding
mod
Vejen

4. Strategi og struktur

Den overordnede strategi
Kommunen vil arbejde for ﬂere og bedre stier,
der sikrer en variation af forskellige
anvendelsesmuligheder og oplevelser for både
borgere og besøgende. Her vil kommunen
særligt sikre mulighederne for transporten,
motionen, udﬂugten og dagsturen.
De enkelte stier skal kunne medvirke til at
indfri en eller ﬂere af disse 4 strategiske
målsætninger. Selvom stier med multifunktionelle anvendelsesmuligheder som
hovedregel skal prioriteres, så vil det i praksis
ikke være muligt, at stier altid understøtter alle
ﬁre former for anvendelse. Ud fra et
”nødvendighedsprincip” kan det eksempelvis
være fornuftigt at prioritere en sikker transport
til og fra skole i nogle konkrete stianlæg. Men
der skal sikres et geograﬁsk godt fordelt udbud
af alle ﬁre muligheder for anvendelse i de
forskellige dele af kommunen.
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Som underliggende del af den overordnede
strategi vil kommunen arbejde særligt med
formidling, der er et helt centralt element for,
hvor meget og hvordan stierne i kommunen
anvendes. Formidling skal være katalysator for,
at ﬂere borgere og besøgende får gavn og glæde
af stierne, men kan også medvirke til at
konﬂikter mellem eksempelvis brugere og
jordejere eller mellem forskellige typer færdsel
minimeres.
Kommunen vil især arbejde for at moderne
formidlingsteknologier ved hjælp af
eksempelvis mobiltelefon og GPS bringes i
anvendelse, se nærmere under eksemplerne
sidst i kapitlet.

Sti gennem Grene Sande

Transporten
Hverdagens vigtigste stier. De binder
kommunens omegnsbyer og hovedbyerne
Grindsted og Billund sammen. De skal ligge i
landskabet langs det kortest mulige forløb.
Traﬁksikkerhed skal have høj prioritet, så man
oplever mødet med andre traﬁkanter som
sikkert. Samtidig må de gerne koble sig til
landskabets hotspots, så stien tilføres en ekstra
dimension og vælges til i det daglige.
Motionen
Et sundt liv grundlægges i hverdagen. Derfor
skal det være nemt at tage en løbetur lige uden
for hoveddøren efter fyraften. Disse forløb skal
ligge omkring byen, så man nemt kan koble sig
på ruten fra hjemmet og tage en runde mere,
hvis man har lyst. De skal koble sig på
landskabets fortællinger og hotspots, så man i
det daglige, det nære mærker byens og de
bynære landskabers identitet.

Transporten

Motionen

Udﬂugten

Udf lugten
Eller ﬂugten fra hverdagen. På den gode måde.
Her oplever man landskabet i sammenhæng, og
den lokale fortælling på en eftermiddag. Fra
hjemmet, til fods eller på cykel kobler man sig
på disse forløb, måske ad eksisterende netværk.
Man føres rundt til ﬂere hotspots, som perler på
en snor, og hjem igen.
Dagsturen
Med hang til sved på læben. Feriens overskud af
tid åbner muligheden for de store oplevelser og
de lange ture. Her bevæger man sig igennem
ﬂere forskellige fortællinger på sin vej igennem
landskabet. De kommunale stier kobles på de
regionale ruter, så turisten inviteres indenfor,
og kommunens borgere sikres adgang
nationale/regionale seværdigheder.

Formidlingen
Formidlingen vil koncentrere sig om:
- Formidling af stiernes eksistens, så man kender til
mulighederne.
- Formidling og markering af stiernes forløb, så man
kan ﬁnde rundt, når man er på vej.
- Formidling af oplevelses- og aktivitetsmuligheder på,
langs eller nær stierne, så man inspireres, bevæges
og bliver klogere undervejs.

Dagsturen

Formidlingen

Brugertyper
Det er vigtigt, at der skabes muligheder for
forskellige typer af brugere. Hensyn til
handicappede og ældre grupper er vigtige. Det
er især vigtigt at sikre muligheder for de
brugergrupper, som ikke selv engagerer sig i
eksempelvis borgerinddragelse, eller som har
interesseforeninger/aktører, der varetager
deres interesser. Det kan eksempelvis være
unge, som det ud fra både et sundheds- og et
naturlæringsperspektiv kan være meget
relevante at skabe attraktive stimuligheder for.
Men det kan også være turister, der er på
kortere eller længere visit. Billund Kommune
har således ca. 1.1 mio. overnatninger årligt. Og
alene LEGOLANDs besøgstal formodes at ligge
på omkring 1,6 mio. besøgende årligt.

Fysiske anlæg, placering og form
Det er indlysende, at det fysiske anlæg
afhænger af, hvilke færdselsformer og
brugertyper der prioriteres. Det kan være en
helt simpel trampesti til den ”stille
naturvandrer” eller asfalterede, dobbeltrettede
transportstier til cykling og rulleskøjter. Men
også stiens oplevelsesværdier hænger tæt
sammen med de fysiske anlæg. Herunder
spiller både valg af belægning og placeringen
ind. Belægningen kan signalere forskellig grad
af urbanitet eller naturnærhed, ligesom
oplevelsen kan være helt forskellig alt efter
stiens placering på den ene eller anden side af
et levende hegn, om den er placeret på tør eller
våd bund, eller alt efter om stien ligger på
kanten eller gennem en bevoksning. Både
fysisk anlæg og placering skal tænkes sammen

Færdselsformer
Det er samtidig kommunens ambition, at stierne
skal understøtte en variation af muligheder for
at færdes på forskellige måder. Nogle steder vil
der være fokus på gang- og løbemuligheder,
mens andre forløb vil skulle understøtte mere
specialiserede færdselsformer, eksempelvis
ridning eller rulleskøjteløb. Kommunen vil
indtænke mulighederne for:
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•

Gang/ vandring/stavgang

•

Løb/orienteringsløb

•

Cykling/mountainbike/freeride

•
•

Ridning/hundeslædekørsel
Rulleskøjter/rulleski/ski

•

Adventure- og naturprægede

aktiviteter

Naturen tages i brug

med, hvad det er for oplevelsesværdier,
færdselsformer og brugertyper, som er i spil.
Under det fysiske anlæg hører også udstyr,
servicefaciliteter og støttepunkter langs stien.
Herunder bør der særligt rettes opmærksomhed
omkring belysning i forbindelse med funktion
som transport eller motion. En stor del af året
reduceres mulighederne for løbeturen eller den
raske travetur – danskernes hyppigste
motionsformer – væsentligt af mørke. Lysløjper
bør derfor overvejes for at forbedre motionsmulighederne i vinterhalvåret.
Det skal understreges, at stier ikke
nødvendigvis behøver at omfatte et egentligt
nyt fysisk anlæg. I nogle tilfælde kan der skabes
”usynlige stier” blot ved at formidle et
ruteforløb og spændende oplevelser, som
allerede kan nås ad eksisterende stier og veje.
Struktur
Hverdagens nødvendigheder og fritidens
valgfri aktiviteter er udgangspunktet i den
rumlige strategi. Landskabets tyngdepunkter
og bånd, blå og grønne samt traﬁkale, bliver de
strukturerende elementer for de fremtidige
stiforløb. Dette er grundlaget for at forfølge
visionen om at skabe bedre og ikke mindst
mere interessante muligheder for transport,
motion, udﬂugter og dagsture. Strategien er

således summen af de potentialer, muligheder
og behov, der er i Billund Kommune. Der hvor
det er muligt skal brugsmønstre tænkes
sammen, så fremtidige, konkrete stiprojekter
kommer ﬂest mulige brugere til gode. Denne
sammenkobling af traﬁkale og rekreative stier
skal invitere til hyppig brug - både i hverdagen
og i weekenden.
Som en del af en globaliseret verden er det også
vigtigt at fremtidens stier rummer oplevelser,
så man får lyst til at komme tilbage igen. De
skal rumme store og små oplevelser som man
både forventer og til stadighed bliver overrasket
over. Derfor er det vigtigt at de natur- og kulturhistoriske lag går hånd i hånd med de mere
dynamiske og innovative måder at bruge
landskabet på, så udviklingen sikres.
Som afslutning på kapitlet eksempliﬁceres det,
hvordan de forskellige brugsmønstre kan
tænkes i forhold til konkrete byer og områder i
kommunen. Hvert eksempel tager afsæt i enten
transporten, motionen, udﬂugten eller
dagsturen. Endeligt skitseres med udgangspunkt i Billund by et bud på, hvordan stiernes
forløb og oplevelser kan formidles. Eksemplerne
er ikke udtømmende, men skal blot
perspektivere og igangsætte processen.
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Fokus på transporten
- med Vorbasse som eksempel

Billund

Hejnsvig

Randbøl
Hede

Fromssejr
Plantage

Ansager Å
Vorbasse

Plantage

Plantage
Jernbanetracé
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Transporten

I regionalt perspektiv ligger Vorbasse som en af
hovedattraktionerne med det årlige
kræmmermarked, som er et arvestykke fra
historiens gang. Flere regionale ruter, herunder
Hærvejen og Holme Å stien, løber tæt forbi, og
Vorbasse er i den grad på landkortet. Som
markant omegnsby i Billund Kommune er
transporten dog vigtig at tilgodese, så
koblingen til resten af kommunen styrkes. Her
vil forbindelser mod Billund og Hejnsvig give
dette løft.
Transportforbindelser i disse to retninger vil
samtidig aktivere spændende plantager og
heder, så man inviteres til at tage skridtet ud i
de rekreative netværk som ﬁndes her. Dermed
etableres et koblingspunkt ikke kun for
Vorbasse men i lige så høj grad for Hejnsvig og
Billund. Der er således gode synergieffekter ved
at tænke transportens brugsmønster ind her.
Særligt mod Hejnsvig kan det fredede
jernbanetracé være et godt udgangspunkt. Her
er potentiale til at udbygge fortællingen om

jernbanen, og møde den i det daglige. Men i det
længere perspektiv vil en transportforbindelse
ad banetracéet kunne udvikles som længere
rekreativt forløb, der strækker sig fra Vorbasse,
over Hejnsvig, Grindsted og Sdr. Omme, og med
mange spændende koblingsmuligheder til
andre ruter og netværk undervejs.

Skovvej

Plantage

Udﬂugten
Motionen
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Transporten

Fokus på motionen
- med Grindsted som eksempel

Grindsted

Grindsted Å

jernbane tracé
aktiv jernbane

Omkring byerne er det helt centralt, at der er
gode forhold for den daglige motion. Omkring
de bebyggede arealer er det væsentligt at have
forbindelse til de rekreative områder, så
motionen vælges til i hverdagen. Her er det
vigtigt, at motionsforløbet er en sløjfe med start
og slut fra hjemmet, skolen eller idrætshallen,
så man kan koble sig på lige uden for døren.
I eksemplet Grindsted er jernbanetracéerne
nogen steder allerede udnyttet som rekreative
forbindelser, og ligger i dag som oplagte
pendlerstier. Langs med banen ligger adskillige
plantager som med deres eget stinet kan være
afsæt for løberuter. Samtidig danner Grindsted
Å et bredt bælte igennem byen. Med markante
koblingspunkter inde i byen og langs pendlerstierne vil man med få indgreb lette adgangen
til de eksisterende, velfungerende grønne
områder.

Principsnit over
motionsforløb
Motionssti
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Grindsted Å

oplevelser

Udfordringen bliver at skabe sammenhæng så
de forskellige brugsmønstre kobles op på
hinanden, og man også allerede på vej hjem fra
arbejde bliver inviteret til motionen, eller
måske til udﬂugten/dagsturen.

eller inviteret lidt videre. Så man glemmer, at
der stadig er 10 minutter til arbejde eller to
kilometer hjem fra løbeturen. Dette kan ske
gennem skift i beplantning, belægning, lys og
lyd, eller som små punktvise naturkulturoplevelser undervejs.

Koblingspunkterne skal udover traﬁksikkerhed
også tale til det sanselige, så man bliver lokket
Koblingspunkt
Banesti/Grindsted Å
Landevej

Motionen

Transporten

Udﬂugten

Dagsturen
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Fokus på udﬂugten
- med Filskov og Sdr. Omme som eksempel

Sdr. Omme
Omme Å

Sdr. Omme
Plantage

”Den skæve Bane” danner allerede et ﬁnt afsæt
til både pendlertraﬁk og rekreative områder.
Hæftet op på Omme Å er Filskov også næsten
en del af Skjern Å Nationalpark. Zoomer man
ud og følger åen til sit udspring ﬁnder, man ikke
langt derfra en verdensberømt sten. Således
bliver Omme Å ruten fra Jellingestenen til
Nationalparken.

Filskov

Men mindre kan også gøre det. Med sit
bugtende forløb mellem Filskov og Sdr. Omme
vil netop dette stykke være et højdepunkt på
ruten, og udgøre det manglende bindeled
mellem de to byer. Udover potentialet i en
regional rute kan man tage turen rundt fra
Filskov over Sdr. Omme og Grindsted og hjem
igen. Her giver banestierne én oplevelse,

Principsnit af ruteforløb
langs Omme Å

Spang

Træbro

Udﬂugten
Dagsturen
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plantagerne en anden og stien langs åen en
helt tredje.
Potentialet i at tænke de forskellige brugsmønstre sammen er til stede i kraft af de
forskellige oplevelser og stiforløb som allerede
ﬁndes.

Hængebro

Transporten
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Fokus på dagsturen
- med Stenderup Krogager, Hejnsvig og Almstok som eksempel

Krogager
Stenderup

Hejnsvig
Vesterhede
Ansager Å

Hvor den sidste aktive jernbane og Ansager Å
krydser hinanden, ligger Stenderup Krogager
umiddelbart anonymt. Men med historiens
aftryk i landskabet er byen et oplagt
udgangspunkt for dagsturen eller en længere
udﬂugt. Her ﬁndes oplevelserne, men de
mangler at blive forbundet.

og kirkerne. Stien ender ved Randbøl Hede, hvor
man på de lange udﬂugter kan tage turen
tilbage igennem hedelandskab og plantager
eller videre ud i Vejle Ådal. Undervejs vil der
være mulighed for at koble sig videre på
regionale cykelstier, Hærvejen eller Holme
Å-stien.

Fra Stenderup Krogager over Hejnsvig til
Skoldbjerg og Almstok vil en kommende sti
fortælle historien om bakkeøen, befolkningen

Der er således stort potentiale, og udfordringen
bliver at lette navigationen i det store landskab
og få ledt brugeren den rigtige vej så kirkerne,

Principsnit af Bakkeøs-ruten

Vesterhede
Stenderup Krogager

Udﬂugten
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Almstok

Randbøl
Hede

byerne, naturen og bakkeøen tager sig mest
dramatisk ud. Med andre ord ”Hejnsvig på
toppen” skal føles som netop det!
Ruten, med kuperet terræn og mange historiske
lag, kan være en mulighed for at inddrage
skoler og institutioner i fysisk aktivitet i
landskabet og være udgangspunkt i forskellige
læringsmæssige sammenhænge.

Hejnsvig
Skjoldbjerg
og Almstok

Dagsturen
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Fokus på formidling
- med udgangspunkt i Billund

Billund
Lufthavn

Grindsted Å

Gyttegård
Plantage

Randbøl
Hede

Med kåringen af vinderforslaget til
konkurrencen om Billund bymidte lagde man
visionen for Billund by. Her tegnes Lego og
Lalandia som de centrale aktører i den
fremtidige byudvikling. Som bannerfører på
innovative oplevelser er det oplagt, at dette
partnerskab videreføres i programmeringen af
de fremtidens stier.
Først og fremmest i det lokale, i koblingen
mellem forlystelsesparker, den bynære natur og
bymidte. Dette skal invitere byens gæster til at
besøge centrum og naturen omkring byen,
samtidig med at det giver byens borgere
mulighed for at opleve en ﬂig af Legoland eller
Lalandia i hverdagen.

Naturmobilen

Geotagging

Geocaching
Naturcyklen
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Oplevelsesværdidatabase

Web
server

Dette vil ikke kun tjene til, at turisterne bliver
en dag længere, men også blive et aktiv, når nye
borgere skal ﬂytte til kommunen.
Innovationen kan fx foregå igennem et virtuelt
lag som formidles igennem Naturmobilen/
Naturcyklen. Med Naturmobilen/Naturcyklen
kan du opleve landskabet og få ny og overraskende viden “on site” om “det du møder på
din vej”. Du kan også planlægge målrettede
ture med netop de oplevelser, som du “ønsker at
møde på din vej”. Eller lade dig inspirere af
tematiserede ture med det “andre ønsker du
skal møde på din vej”.

spisesteder, fødevareproduktion, overnatningsmuligheder mv. i kommunen og regionen.
Konceptet kan fx indgå i et udviklingsforløb
med henblik på at give planen en visuel, graﬁsk
og formidlingsmæssig identitet, som både kan
styrke stierne og Billunds oplevesmuligheder,
helhed og sammenhæng.

Naturmobilen/Naturcyklen er et koncept til
formidling af viden via mobiltelefoner med
indbygget gps om det konkrete landskab, kultur
og natur, man bevæger sig igennem
(fortællinger, hot spots og sammenhænge).
Samtidig giver det muligheder for at indhente
information om aktivitetsmuligheder,
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5. Input og proces

Fortællinger, hotspots og sammmenhænge
angiver, hvor tyngdepunkter og koncentrationer af interessante oplevelser er placeret i
landskabet. Men en yderligere kvaliﬁcering og
lokalisering af de enkelte stier kræver
inddragelse af brugerne og de idéer, der har
været i spil tidligere. Samtidig ligger der også
en generel udfordring, når fremtidige arealer
skal sikres til de kommende stier.
At idéen om en samlet rekreativ stiplan ikke er
ny, viser visionen til omdannelse af jernbanestrækningerne til rekreative forbindelser. Her
var udfordringen at få opkøbt jernbanetracéerne, så netværket kunne blive
sammenhængende. Især nord for Grindsted er
dette lykkedes og kan derfor tjene som
reference til, hvilke udfordringer man står
overfor i den kommende proces.
I denne proces er brugernes umiddelbare behov
en vigtig hjørnesten. Det er her, der skelnes
mellem nødvendighed og valgfri mulighed, når
der skal differentieres imellem anvendelsen af
stiforløb. I hverdagen på vej til arbejde og skole
eller til den daglige motion skal der skabes
nødvendige forbindelser, så man vælger cyklen

Diagram over aktører der
kan inddrages i processen

Borgere

Interesseorganisationer

Skoler og institutioner

eller løbeskoene frem for bilen. De skal være
summen af borgernes og kommunens ønsker,
så der sker en demokratisering af processen, og
sikres sammenhæng med kommuneplanen.
Disse ønsker, såvel kommunale som fra
borgerne, skal samtidig være med til at skabe
fundamentet for mere ”rekreative” sti-forløb.
Rekreative stier er modsat de “nødvendige”
stier, der hvor de store oplevelser og potentialer
forbindes. De skal give byens borgere og gæster
en mulighed for at tage på udﬂugt i weekenden
eller lysten til at blive en dag længere. De skal
kunne føre folk rundt til de små historier og hot
spots blandt de store fortællinger.
Udover dialogen mellem borgerne og
kommunen ﬁndes også en række andre aktører,
som centralt eller perifert kan løfte projektet. I
den lille skala kan lokale aktører som
eksempelvis kræfterne bag ”Den skæve Bane”,
gå ind og bidrage med lokalkendskab og
ejerskab i driftsmæssig sammenhæng. I den
store ende af skalaen kan virksomheder bidrage
med innovativ viden om, hvordan fremtidens
naturoplevelser skal formes. Et partnerskab der
allerede er kommet til udtryk gennem Legos
engagement i skulpturparken.

Turismeerhverv

lokale museer

Politikere og
embedsmænd

Sdr. Omme

Filskov

Grindsted

Billund

StenderupKrogager

Hejnsvig

eksisterende sti langs vej
lokale museer
eksisterende stier i by

Vorbasse
eksisterende primærstier
primære ønsker
jf. borgerdialog

Eksisterende stier
Kommunens eksisterende stier tager først og
fremmest afsæt i hovedbyerne Grindsted og
Billunds netværk, men er også i et vist omfang
udbygget i omegnsbyerne. I de rent rekreative
områder som hederne og plantagerne er
stinettet godt udviklet. Dér hvor der er rum til
udvikling er imellem byerne og de rekreative
områder, hvor man adskillige steder er
afhængig af kørsel på landevejen for at komme
til sin destination. Veje der vel at bemærke
mere udmærker sig ved at invitere til brug af
bilen end til cyklen, gåturen, løbeturen.

Borgernes og kommunens ønsker
De primære ønsker til de fremtidige stier er fra
borgernes side at øge traﬁksikkerheden og
komme ubesværet til de nære, rekreative
områder. Kommunen er enige i vigtigheden af
borgernes ønsker, men vægter også hensyn til
større sammenhæng og helheder i
planlægningen. Stiplanlægningen skal foruden
borgernes ønsker derfor også understøtte
mulighederne for gæster og turister, som udgør
et vigtigt indtægtsgrundlag for erhvervslivet i
kommunen.
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Stiplanlægningen er som udgangspunkt
reguleret af en række love og bekendtgørelser,
som skal iagttages, før beslutningen om de
endelige stianlæg, placeringer og udforminger
tages. Desuden vil lodsejerdialog, borger- og
anden aktørinddragelse være en vigtig
forudsætning for realiseringen. Her tænkes
eksempelvis på omegnsbyernes lokalråd,
ligesom den også vil være afhængig af ekstern
medﬁnansiering. Og her vil det næppe være
muligt at søge ekstern ﬁnansiering til stierne
alene. Stierne skal formentlig samtænkes,
iscenesættes og planlægges i en større helhed,
som bl.a. giver kommunen nye sundheds-,
klima- og oplevelsesmuligheder. Samtidigt bør
eksisterende stier få et løft i form af både fysisk
planlægning og formidlingsindsats, så
kommunen bindes bedre sammen via sine
fortællinger, hot spots og sammenhænge.

Visionsdel
Stiplan

Input fra
borgerdialog

Projektkatalog
Stiplan

Realisering af
projekter

Borger- og
lodsejerdialog
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Figuren viser, hvordan stiplanlægningen tager
afsæt i visionsdelen, men at der løbende vil
være input til både konkretisering i et
stikatalog og ved gennemførelse af de konkrete
stiprojekter. Desuden vil samarbejdsmuligheder
med en række aktører, herunder
nabokommuner, fonde, virksomheder,
organisationer, Vejdirektoratet, jordejere mv.
kunne påvirke realiseringen af fremtidige stier i
kommunen. Her kunne også initiativer som
“Spor i Landskabet” og “Kløverstier” f.eks.
bringes i spil.

Fremtidige
ideer og input

Samarbejde
Partnerskaber
Fonds f inansiering
m.v.
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