Den 1. oktober 2010

Natursti: Offentligt møde for borgere og interesseorganisationer
Der er nu holdt fem opvarmningsmøder sammen med lokalrådene langs naturstien. Møderne
blev holdt direkte på den nedlagte jernbane i de enkelte lokalområder, og det gav mange
gode konkrete ønsker og forslag. Nu sættes den samlede borgerinddragelse i gang, hvor
hele strækningen fra Korinth til Ringe er i fokus. Hvordan kan vi lave en god natursti, som
lokalbefolkningen og ferierende kan have glæde af til rekreation, motion og naturoplevelser?
Den samlede borgerinddragelse starter med et offentligt møde den 6. oktober på Espe skole
og efterfølges af 2 idéværksteder hhv. den 13. og 27. oktober.
På det offentlige møde fortæller projektleder Anni Borup om processen med naturstiprojektet,
planchef Helge Müller fortæller om udarbejdelse af lokalplan for stien og museumsdirektør
Peter Thor Andersen vil fortælle om, hvordan jernbanens kulturmiljø kan formidles. Desuden
deltager skovfoged Anders Søsted fra Skov- og Naturstyrelsen Søhøjlandet for at fortælle
om sine erfaringer med, hvordan den 50 km lange natursti Bryrupbanestien, som er anlagt
på den nedlagte Horsens-Silkeborg jernbane, fungerer.
Deltagerne vil blive inviteret til at deltage i en såkaldt ”speeddating”, hvor deltagerne kan
komme med deres gode ideer til projektet.
Der vil desuden være mulighed for at tilmelde sig til de to efterfølgende idéværksteder. Formålet med idéværkstederne er, at give interesseorganisationer og borgere mulighed for at
arbejde grundigere med konkretisering af idéer til naturstien. Idéværkstedet består i 2 møder
med workshop-karakter. Deltagerne kan arbejde i grupper med følgende emner:
• Friluftsliv og motion
• Oplevelser på naturstien og formidling
• Jernbanetraceets kulturmiljø og formidling af kulturmiljøet
• Turisme og markedsføring
”Vi håber at mange har lyst til at deltage. Og for også at gøre interesseorganisationerne opmærksomme på, at det er nu, det er tiden, hvor de skal komme frem med deres gode ideer
er der sendt direkte invitation ud til 80 interesseorganisationer med opfordring til at deltage i
forløbet.” siger Anni Borup.
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