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Resume 

Skov- og Naturstyrelsen er en statsejet organisation, der beskæftiger sig med forskellige opgaver 

indenfor bl.a. friluftsliv, skovbrug, naturforvaltning, naturgenopretning og naturoplevelser, herunder 

udarbejder de rekreative tiltag, som henvender sig til forskellige brugergrupper.   

Da Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland ikke tilbyder naturoplevelser til handikappede med 

forskellige handikaps søgte de i 2007 Arbejdsmarkedets Feriefond om penge til etablering af bl.a. 

en handikapvenlig sti ved Esrum Kloster og Møllegård.  Bevillingen blev givet, og derfor ønsker de 

nu at etablere en handikapvenlig sti. 

 

Når man ønsker at etablere en handikapvenlig sti med tilhørende formidling er der forskellige 

aspekter man skal vurdere. I projektet belyses disse, hvoraf det bl.a. fremgår, at det er vigtigt at lave 

terrænregulering således, at der ikke er stigninger over 5%, og max 7% ved korte strækninger. 

Herudover analyseres mulighederne for at lave en ledelinje således, at de blinde selvstændigt kan 

finde rundt langs stien.  

 

Når man skal udarbejde handikapvenlig formidling, som skal kunne bruges af alle handikappede 

samtidig med, at de er brugervenlige for ikke handikappede, skal man tænke kreativt.  

I projektet udarbejdes der 8 formidlingsskilte, som både kan bruges af handikappede med 

forskellige handikaps, samt ikke handikappede. Skiltene laves med taktile billeder og skrift således, 

at man kan føle på skiltene. Yderligere er de suppleret med en uddybende audioguide.  

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Skov- og Naturstyrelsen (The Danish Forest and Nature Management Agency) is a government 

owned organization that deals with forestry, nature management and development and outdoor life, 

including recreational activities for different segments of the community.  In 2007 the Skov og 

Naturstyrelsen Nordsjælland applied the AFF for money to create a recreational trail for the 

handicapped, as such a trail did not exist in the northern part of Zealand. The fund was granted and 

now it is planned to establish a trail at Esrum Monastery and mill.  

When establishing a trail for the handicapped, including dissemination of knowledge, several 

aspects have to be considered. In this project these will be illuminated and it will be seen that the 

terrain most be regulated such that no elevation is higher than 5-7 %. In addition the possibility for 

a guiding line, that allows the blind to walk the trail by themselves, is analyzed. 

When preparing a recreational trail to be used by both the handicapped and non-handicapped 

creative thinking is required. In this project 8 informative signposts, which can be read be people 

with different handicaps have been composed. The signposts will have tactile images and text so 

they can be finger read. Furthermore the signs have a phone number for an extensive audio guide. 

The tactile letters have to be a least 18 mm in size.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forord 

Denne opgave har til hensigt at tilvejebringe viden om etablering af en handikapvenlig sti med 

tilhørende formidling. Opgavens hovedtekst skal ses som et arbejdspapir for Skov- og 

Naturstyrelsen Nordsjælland, og som ide katalog for andre der skal etablere en handikapvenlig sti 

med tilhørende formidling. Baggrunden for denne opgave udspringer af et længerevarende ønske 

fra SNS Nordsjælland om etablering af en handikapvenlig sti. Dette kan i dag gennemføres på 

grund af en bevilling fra Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF). 

Foruden vejleder Hjørdis Gade Jørgensen vil jeg gerne takke Biolog Anne Johannisson for velvilligt 

at have hjulpet til med spørgsmål omkring generelt formidling. Derudover vil jeg gerne sige tak til 

Dansk blindesamfund og Dansk Handikap Forbund, der glædeligt har hjulpet med spørgsmål og 

svar på konkrete problemstillinger. Yderligere vil jeg gerne takke Skovfoged Anders Olesen og  

Skovfoged Jens Bach for god og konstruktiv kritik. 

 

Mårum d. 14. Juli 2010 

Linda Kjær Sønderby   
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1. Indledning 

1.1 Baggrund 
Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland er en af de i alt 19 lokale enheder som i dag udgør Skov- og 

Naturstyrelsen. Med en størrelse på 17.470 ha er Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland en af de 

arealmæssige mindste enheder. Dog er det en af de enheder der etablerer flest publikumsvenlige 

tiltag. Dette skyldes bl.a. at enheden har et stort publikumstryk, da der i området er et højt 

befolkningstal. Endvidere skyldes det høje publikumstryk, at enheden omfatter Gribskov og 

Tisvilde hegn, som begge er yndede udflugtsmål.  

Som skrevet udfører Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland mange publikumstiltag i skovene, det er 

alt fra bænke til mountainbikeruter. De mange tiltag er omkostningstunge, og derfor søgte SNS 

Nordsjælland i 2007 Arbejdsmarkedets feriefond (AFF) om penge til at udvikle og opføre konkrete 

publikumsvenlige tiltag rundt om i skovene. I Efteråret 2007 fik enheden en bevilling på ca. 13 mio. 

kr. som skulle bruges til disse rekreative projekter. Til hvert projekt er der udover AFF bevillingen 

en større egenbetaling, som enheden selv skal finansiere. 

Enheden søgte pengene til projekter der længe har været ønsket, men ikke etableret på grund af 

økonomiske overvejelser. AFF gav penge til bl.a. at forbedre/etablering af parkeringspladser, 

forbedring af ridestinettet på enhedens areal, opførsel af fugletårne, opførsel overdækkede 

bålpladser og etablering af en handikapvenlig sti ved Esrum Kloster og Møllegård. Til den 

handikapvenlige sti er der afsat 1.3 mio. kr. 

 

Den handikapvenlige sti skal som skrevet etableres ved 

Esrum Kloster og Møllegård, som er beliggende nord 

for Esrum sø. Grunden til at Stien skal etableres her er, 

at Esrum Kloster og Møllegård bliver et centralt 

besøgscenter når nationalparken ”Kongernes 

Nordsjælland” bliver en realitet. Området er i dag 

allerede meget besøgt på grund af den flotte natur samt 

den spændende historie, men man regner med, at endnu 

flere turister og borgere vil besøge området. Herudover 

tilbyder Møllegården allerede handikapvenlige toiletter, 
Figur 1. Esrum Kloster og Møllegård er her 
markeret på kortet. 
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og der er i klostergården etableret en kørestolsvenlig flisebelægning. Yderligere er der en Café, som 

har mulighed for at modtage kørestolsbrugere. 

1.2 Problemformulering 
Skov- og Naturstyrelsen er en statsejet organisation, der beskæftiger sig med forskellige opgaver 

indenfor bl.a. friluftsliv, skovbrug, naturforvaltning, naturgenopretning og naturoplevelser. Da det 

er en statsejet organisation har Skov- og Naturstyrelsen en interesse i, at tilgodese landets borgere, 

og dermed forskellige brugergrupper, hvilket også tydeligt fremgår af deres mission og vision. 

 

Mission: ”Skov- og Naturstyrelsen skaber natur og oplevelser.” 

Vision: ”Alle kender Skov- og Naturstyrelsen som dem, der tilbyder naturoplevelser og passer på 

naturen.” (Skov- og Naturstyrelsen 2010) 

 

Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland skal ligeledes de andre 18 enheder stræbe efter denne vision. 

Enheden tilbyder som skrevet allerede rigtig mange forskellige muligheder, hvorigennem 

forskellige brugergrupper kan få spændende naturoplevelser. Der er alt fra overnatningspladser til 

mountainbikeruter, ridestier osv. Disse forskellige muligheder er dog alle tilpasset ikke 

handikappede, hvilket betyder, at de handikappede i form af kørestolsbrugere, blinde, svært gående, 

døve osv. i realiteten har meget svært ved at komme ud i naturen, og derigennem få gode 

naturoplevelser.  

På enhedens areal der i alt udgør 17.470 ha. er der etableret kilometervis af stier med tilhørende 

formidling, som er tilegnet ikke handikappede, mens der på enheden slet ikke er etableret 

handikapvenlige stier med tilhørende formidling. Dette er problematisk, da det betyder, at det er 

svært for de handikappede at få en god naturoplevelse lokalt på Skov- og Naturstyrelsen 

Nordsjællands arealer.  

Enheden er opmærksom på dette problem, og derfor planlægger de at etablere en handikapvenlig sti 

med tilhørende formidling ved Esrum Kloster og Møllegård.  

 

Da de handikappede udgør en lille brugergruppe, som Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland ikke 

tidligere har arbejdet meget med er formålet med dette projekt, at få klargjort hvad man skal være 

særlig opmærksom på, når man skal etablere en handikapvenlig sti, der tilgodeser alle handikaps 

samtidig med, at den skaber naturoplevelser til en bredere brugergruppe. Herunder er formålet at 



Handikapvenlig sti ved Esrum Kloster og Møllegård  Linda Kjær Sønderby 
     - planlægning og formidlingstiltag 
 

 

 4 

undersøge hvilke kombinationer af formidlingsmæssige mulighederne og tiltag, der vil berige stien 

med naturoplevelse således, at handikappede og andre brugergrupper finder stien spændende. Ud 

fra formålet vil følgende blive besvaret. 

 

• Hvad skal man være særlig opmærksom på, når man planlægger at etablere en 

handikapvenlig sti, der skal kunne bruges af alle handikaps.  

• Hvilke forskellige former for formidling og tiltag kan man kombinere for at tilgodese alle 

handikaps samtidig med, at den er interessant og brugbar for ikke handikappede. 

• Hvordan kan handikapvenlig skilteformidling udarbejdes. 

 

1.3 Afgrænsning 
Projektet indeholder ikke landskabsanalysen, hvor områdets historiske aspekter belyses og dens 

præcise placering besluttes. Denne proces har allerede fundet sted i 2009. Dermed er stiens forløb 

fastlagt, inden jeg begynder med projektet. Yderligere vedrører projektet ikke selve etableringen, og 

beslutningsprocessen af materialevalg til konstruktionen, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale. 

Projektet vil heller ikke omhandle udarbejdelsen af ansøgninger om de administrative tilladelser. 

Derudover vil projektet ikke omhandle de adskillige møder, der afholdes hhv. med kommunen, 

museet osv. Yderligere vil økonomien ikke behandles. 

Der vil i projektet ikke blive udarbejdet forslag til folder eller Audioguids, men kun skilte. 

 

1.4 Metode 
For at løse problemformuleringen vil det være nødvendigt at benytte sig af faglitteratur, som kan 

findes på biblioteket, og på enhedens kontor. Derudover vil jeg kontakte og snakke med Dansk 

Blindesamfund og Dansk Handicap Forbund. Yderligere vil jeg snakke med enhedens funktionærer 

der til dagligt arbejder med alt formidling. Herudover vil jeg kontakte Scansigns som er en 

skiltevirksomhed, der laver taktile skilte. 
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2. Etablering af handikapvenlig sti 
Når man planlægger at etablere en handikapvenlig sti, som skulle kunne bruges af mennesker med 

forskellige handikaps, er der mange forskellige aspekter, som man skal overvejes og undersøges. 

Når man ikke selv er handikappet, er det ofte nemt at overse små men vigtige elementer, der for de 

handikappede er altafgørende. Dette betyder, at det derfor er en god ide tidlig i forløbet at kontakte 

Dansk Handicap Forbund, Dansk Blindesamfund eller andre relevante organisationer. Herigennem 

er det muligt at kontakte mennesker med forskellige handikaps og undersøge, om de er interesseret i 

at vurdere områdets egnethed. På denne måde vil man tidlig i forløbet få en forståelse af de 

problemer, handikappede oplever ved en ikke handikapvenlig sti. Yderligere kan man på denne 

måde opdage små vigtige ting, man som ikke handikappet ikke bemærker. Man kan da tidlig i 

forløbet undgå at lave fejl, som har stor betydning for de handikappede. 

Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland havde i år 2009 to handikappede, hhv. en svagt seende og en 

kørestolsbruger ude på arealet og vurdere området, og dets potentiale til en handikapvenlig sti. 

Begge mente, at der med de rigtige tiltag var muligheder for at etablere en brugbar og meget 

interessant handikapvenlig sti. Stiens forløb blev derefter fastlagt. Se bilag 1.(Dansk Handicap 

Forbund (2009), Johannisson 2010) 

  

Når området er vurderet, er det meget vigtigt at gennemtænke og overveje, hvilke tiltag de 

forskellige handikaps kræver til stianlægget, og hvordan disse bedst kombineres.  

Dette betyder, at man bl.a. nøje skal overveje, hvordan de blinde skal finde rundt på stien samtidig 

med, at stigningerne i terrænet skal tilpasses kørestolsbrugere, svært gående osv. En anden 

handikapgruppe, som man også skal huske er de døve. Disse har dog primært krav til formidlingen, 

som beskrives i afsnit 5. 

2.1 De blinde 
Som skrevet er det bl.a. vigtigt grundigt at overveje, hvordan de blinde og svagtseende skal finde 

rundt på stien. For at de selvstændigt kan gå rundt på stien, skal de have en form for ledelinje. 

Denne ledelinje kan udformes i forskelligt materiale, men vigtigst af alt er, at den primært har 

samme konstruktion hele vejen rundt. Yderligere må der i ledelinjen ikke forekomme større afbræk, 

hvor der ikke er en ledelinje, da det så kan være svært at finde vej og holde den rigtige retning. Dog 

er det ok at lave en ledelinje, hvor der forekommer mindre afbræk. Dog maximalt 10 meter. På 

denne strækning er det meget vigtigt, at stien ikke ændrer retning. De blinde vil da fortsætte i den 
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retning, hvor ledelinjen stoppede, og vil efter afbrækket møde ledelinjen igen. (Olesen 2010, 

personlig kommunikation) 

2.1.1 Taktile fliser 
Ledelinjen kan som skrevet etableres i forskelligt materiale. Man kan vælge at lægge taktile fliser, 

som er flise med forhøjninger på. De blinde vil da enten gå med den ene fod på fliserækken eller 

bruge blindestokken til at føle sig frem. Når de blinde skal gøres opmærksom på, at der fx kommer 

et brud i ledelinjen, eller at stien drejer, kan man som et ekstra tiltag benytte en 

opmærksomhedsflise. Denne flise er ligeledes taktil, men større i dimensionerne. Den ligges i 

slutningen af rækken lige inden en ændring i forløbet. Når de blinde møder en opmærksomhedsflise 

ved de, at de skal være opmærksomme på en ændring. (DS-håndbog, 105 1999) 

 

Fliserne er ofte lavet i beton, og ses mest brugt i byerne, da de er meget holdbare og passer godt ind 

i bybilledet. Fliserne er forholdsvis lette at vedligeholde, når de først er lagt.  

2.1.2 Fodhegn 
En anden form for ledelinje er et lavt fodhegn i træ, som er ca. 10  – 15 cm. højt. Når de blinde 

svinger stokken vil de ramme hegnet, og dermed kan de navigere sig rundt på stien. 

Det vil være en god ide at male fodhegnet hvidt, da de svagtseende ofte kan skimme den hvide 

farve.  

Hvor der opstår mindre afbræk i fodhegnet, kan man vælge at supplere det med en 

opmærksomhedsflise. Det er dog ikke nødvendigt, da fodhegnet fremstår og mærkes meget tydeligt. 

(Olesen 2010, personlig kommunikation) 

 

Hvis man vælger at etablere et fodhegn skal man være opmærksom på, at forhegnet skal etableres i 

en sådan højde, at normaltseende mennesker opdager hegnet, og ikke falder over det. Derudover 

skal man være opmærksom på, at et lavt hegn ofte vil blive brugt som balancebræt af børn, og 

derfor bliver udsat for megen slidtage. Derudover vil brædderne med tiden nedbrydes, og de skal 

med mellemrum udskiftes. Hvis man har valgt at male fodhegnet hvidt er det vigtigt, at man med 

jævne mellemrum maler det, da de ellers bliver grimme samtidig med, at det mister sin funktion.  

Da hegnet er hævet over jorden, vil det være nødvendigt at lave mange korte stræk, hvor der laves 

afbræk i fodhegnet, da der ofte er tilløbende stier. 
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2.1.3 Stenrende 
Ud over de 2 nævnte former for ledelinje kan man også vælge at etablere en stenrende. Dette er en 

rende, der forløber langs handikapstiens ene side. Se bilag 2. 

Renden er fyldt op med skarpe singles, som de blinde kan mærke med blindestokken, eller føle med 

den ene fod. Stenrenden skal være 40 cm. bred og 30 cm. dyb, for at der er nok sten til, at de blinde 

kan mærke forskel på stien og ledelinjen. Denne stenrende kan ligeledes som de tidligere nævnte 

metoder suppleres med en opmærksomhedsflise. Det er dog ikke nødvendigt, da stenrenden er bred 

og nem at mærke. (DS-håndbog, 105.2 1995) 

 

Da den handikapvenlige sti skal etableres i skov og på åbent land, er det vigtigt, at man vælger en 

ledelinje, der passer ind i terrænet og dets omgivelser. 

Da der i skoven og i det åbne land allerede findes mange sten, vil det være en god løsning at 

etablere en stenrende som ledelinje. Denne vil naturlig passe godt ind i billedet i forhold til 

betonfliser. Yderligere vil en stenrende være nemmere at vedligeholde end et fodhegn. Et hvidt 

fodhegn vil også i dette tilfælde medføre mange afbræk i stiforløbet, da der er mange tilstødende 

stier.    

 

Uafhængig af hvilken af overstående ledelinjer man vælger, kan man placere pælene til 

skilteformidlingen centralt i ledelinjen. På denne måde vil de blindes blindestok ramme pælen, og 

de opdager dermed formidlingen.  

2.2 Kørestolsbrugere og svagt gående 
Ud over overvejelserne omkring etablering af en ledelinje for de blinde, er det som tidligere skrevet 

ligeså vigtigt at undersøge terrænforholdene således at svært gående, hjertepatienter, 

kørestolsbrugere osv. selv kan klare at færdes på stien. Ofte vil det være nødvendigt med 

terrænregulering i større eller mindre områder. Det anbefales at man på en handikapvenlig sti 

tilstræber stigninger på maximalt 5 %. Dog kan man på kortere stræk acceptere en procentstigning 

på 7 %. (DS-håndbog, 105 1999) og (Olesen 2010, personlig kommunikation) 

 

Efter stigningerne vil det være en god ide at etablere hvilepladser, hvor svært gående, 

hjertepatienter osv. har mulighed for at få et hvil. Hvis der på et areal er markante terrænforskelle 

kan man vælge at anbefale brugerne at gå en bestemt retning.  
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Når man laver terrænreguleringen tilgodeser man faktisk ikke kun de handikappede. Mange 

børnefamilier og ældre med rollatorer osv. vil ligeledes kunne benytte stien med stor glæde. 

4. Stiens forløb 
Når man har undersøgt og vurderet de tekniske tiltag langs stien, er det også vigtigt at indtænke de 

sanseoplevelser, stiens placering kan give. Det er altid vigtigt at sørge for, at en sti indeholder 

forskellige sanseindtryk, men det er særdeles vigtigt at en handikapvenlig sti indeholder mange 

forskellige sansepåvirkninger. Dette skyldes, at handikappede ofte har nedsat en eller flere af deres 

saner, og dermed er deres andre sanser skærpet. Det er derfor gemmen disse, de oplever naturen og 

får naturoplevelser. 

Som ikke handikappet glemmer man ofte, hvor meget man afhænger af sine saner, og ofte bruger 

ikke handikappede kun en brøkdel af det sanserne kan. Hvis man som normaltseende ser en blomst 

er det sjældent, at man rører og dufter til den for at genkende den, men hvis man er blind, er duften 

og følelsen af blomsten meget vigtig. Yderligere er det som døv meget vigtigt, at kunne bruge 

synssansen til at se og læse om, hvilke lyde fx en hest siger, hvis man ikke kan høre den. 

 

Nedenfor ses forløbet af den handikapvenlige sti samt start sted, gåretning og hvilepladser. På grund 

af kraftige stigninger og fald anbefales det, at man starter med at gå mod syd. Hvis man går den vej 

rundt vil man max møde stigninger på 5 – 7 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Forløbet af den handikapvenlige sti samt gåretning og hvilepladser. Yderligere ses placering i 
forhold til Esrum Kloster og Møllegård. 
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Stien er i alt 1,5 km lang. Langs stiens forløb forsåles det, som tidligere skrevet, at der etableres en 

stenrende som ledelinje. 

Forløbet starter på agermarken syd for møllegården vest for grusvejen. Herfra forløber stien ca. 280 

m. ligeud mod syd indtil marken ender. På denne strækning skal der laves meget terrænregulering 

for at tilstræbe, at stigninger ikke overstiger 5%, og maximalt 7% på kortere strækninger. Det 

forslås, at der på strækningens højdepunkt skal etableres en hvileplads. Langs denne strækning er 

der mod øst et levende hegn, hvor der er et rigt fugleliv samt forskellige træer/buske. Disse vil 

bidrage med forskellige dufte og lydeffekter, hvilket er gode sanseoplevelser. Yderligere vil de 

være flotte at se på. 

 

Efter denne strækning drejer stigen mod vest, og forløber yderligere ca. 290 m meter på 

agermarken. Denne strækning er ligeledes meget kuperet, og derfor skal der igen udføres 

terrænregulering og etableres en hvileplads. Strækning forløber parallelt med Frederiksværkvej, 

hvor der kommer mange biler, og da der ikke er mange træer/ buske er der meget støj fra vejen. 

Dette betyder, at man på denne strækning nemt kan blive forstyrret af trafikken. Det anbefales at der 

her, som lyddæmper plantes et levende hegn med forskellige træer/buske, der blomstrer varierende. 

Beplantningen vil dæmpe støjen, og den vil bidrage til gode sanseoplevelser, da den dufter og er flot 

at se på. Se bilag 3 for forskellige beplantningsmuligheder. 

 

Herefter forløber stien ca. 390 m. mod nord på en skovvej. Denne strækning går gennem urørt skov, 

hvor der er mange store og gamle træer. Derudover er der en rig bundvegetation, som om foråret er 

hvid af anemoner og gul af vorterod. Yderligere er der mange mus, egern og fugle, som holder til i 

skovbunden og i de gamle træer. Det er en meget flot strækning, hvor mange af sanserne berøres. 

Man vil bl.a. kunne høre vinden blæse i træernes kroner, fornemme skovklimaet, lugte skoven og 

dens varierende flora, høre dyrene kravle i skovbunden, høre fuglene synge osv. Dette betyder, at 

der vil være sanseoplevelser for både døve, blinde, kørestolsbrugere og ikke handikappede.  

 

Efter denne strækning i den gamle urørte skov drejer stien mod øst ind i et yngre skovområde. Her 

er der en strækning på ca. 210 m., hvor der igen er mange flotte træer, og en rig bundvegetation. 

Ydermere skal man på denne strækning krydse en bro, hvorunder Esrum kanal løber. I denne kanal 

er der mange spændende dyr. Der er alt fra frøer til fisk.  
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Denne strækning påvirker de samme sanser som den tidligere skovstrækning, men denne gang vil 

man også kunne høre, se og fornemme vandet der løber under en, når man går på broen.   

 

Når man kommer over broen vil stien forløbe ca. 100 m. mod øst. Stien forløber her gennem en 

yngre hasselálle, hvor jorden om foråret er helt dækket af bl.a. anemoner, vorterod og anden meget 

smuk vegetation. Når haslerne springer ud vil de danne en tunnel, hvor stien forløber indeni. Denne 

tunnel vil bidrage med mange sanseoplevelser bl.a. lyde, lugte, fugtighed og meget mere. 

Yderligere vil det være en meget smuk og anderledes oplevelse at gå inde i tunnelen. Det vil være 

en oplevelse for handikappede såvel ikke handikappede. 

 

Stien fortsætter nu ca. 190 m mod syd, og slutter hvor den startede. Denne strækning foregår 

primært på grusvej, og man kommer igennem møllegården. Inden Møllegården er der enge, hvor 

der ofte går får. Disse får bidrager ligeledes med sanseoplevelser i form af synet, lydene og lugtene. 

Herefter vil man komme ind i selve møllegården, hvor man kan se og røre de store flotte bygninger. 

Der er mulighed for at gå ind og se, røre og/eller høre møllen når den køre. Herudover vil man 

kunne høre og se vandet, der løber inde i den gamle møllebygning.  

 

Der vil i Møllegården være en strækning på ca. 40 m, hvor der er pigsten, her skal der etableres 

kørestolsvenlige bordurfliser således at kørestolene kan færdes let over området. 

I denne strækning vil der af historiske hensyn ikke blive lavet en stenrende. Bordurfliserne skal da i 

stedet bruges som ledelinje.  

 

Ud fra overstående observationer langs stiens forløb fremgår det, at stien allerede indeholder mange 

sanseoplevelser, som vil være gode for de handikappede. Der er undervejs både sanseoplevelser for 

de blinde, døve, og andre handikappede. Dette betyder, at der selvfølgelig også er mange 

sanseoplevelser for ikke handikappede. 

For at supplere de naturlige sanseoplevelser der findes på stiens forløb, og dermed forbedre 

naturoplevelsen kan man lave formidling, der er udarbejdet på baggrund af vores sanser.  
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5. Formidling 
Som skrevet skabes naturoplevelserne dels gennem de eksisterende sanseoplevelser der er langs 

stien, men styrkes gennem korrekt formidling. 

Når man skal lave formidling til en handikapvenlig sti, som skal kunne bruges af alle former for 

handikappede, er det igen vigtigt at inddrage sanserne, hvilket man kan gøre på mange forskellige 

måder. Formidlingen skal udarbejdes og kombineres således, at både døve, blinde og 

kørestolsbrugere finder formidlingen interessant. Yderligere ønsker Skov- og Naturstyrelsen også, 

at formidlingen skal henvende sig til ikke handikappede, og i særdeleshed til børnefamilier, da dette 

er en stor brugergruppe. Dette betyder, at hvis man fx laver skilteformidling skal de indeholde 

mange forskellige formidlingsmetoder.  

Der skal være noget for de blinde, som ikke kan læse og se hvad der står på skiltene samtidig med, 

at døve samt ikke handikappede gerne vil kunne læse skiltet. På grund af kørestolsbrugerne skal 

skiltene placeres lavt således, at de kan se og røre ved hele skiltet. Dette er også en børnevenlig 

højde, som vil gavne børnefamilierne. 

 

For at tilgodese alle disse forskellige krav kan man ikke nøjes med at udarbejde et ganske 

almindeligt skilt, men man er nødt til at tænke kreativt og anderledes. En mulig måde hvorpå alle 

kravene kan kombineres er ved, at man udarbejder anderledes formidlingsskilte med audiouguides.  

En audioguide er en automatisk telefonstemme, som man ringer op til via sin mobiltelefon. 

Stemmen fortæller da supplerende, og mere uddybende omkring formidlingsskiltets emne. Det skal 

være muligt at vælge flere relaterede historier ved at trykke på de bestemte knapper, som telefon 

stemmen nævner. Audioguiden er primært til de blinde, men også for dem der gerne uddybende vil 

vide mere om emnet.  

Som supplering til stien og dens skilte kan man udarbejde en folder, som er tilgængelig på 

internettet og ved stiens start. Dansk blindesamfund oplyser, at dette er af stor betydning for de 

blinde, da de foretrækker at kende ruten forløb inden de ankommer. De blinde har et 

computerprogram, som kan læse teksten fra internetsiden højt for dem. Audioguides og folder 

behandles ikke yderligere i dette projekt. 

5.1 Formidlingsskilte 
Formidlingsskiltene skal som skrevet ikke blot være almindelige, men påvirke sanserne. Hvis et 

formidlingsskilt både skal henvende sig til blinde, døve og kørestolsbrugere er det vigtigt, at de 
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forskellige krav kombineres, således at skiltene er funktionelle. Yderligere er det som skrevet også 

meget vigtigt, at skiltene er funktionelle og spændende for ikke handikappede.  

For at tilgodese de forskellige handikappedes krav foreslås det, at udarbejde skilte hvorpå der er 

taktile tegninger med tilkørende kort taktil skrift. Taktile tekst og tegninger er hævet op fra skiltets 

flade således, at man kan mærke strukturen. Disse kaldes også for svulmebogstaver. 

Hvis man laver taktile skilte betyder det, at man fx kan føle på et billede af et egeblad, og derved 

fornemme bladets struktur og opbygning. Yderligere skal det være muligt ved taktile bogstaver at 

føle sig frem til at det er et egeblad man røre ved.  

Som skrevet vil det være en god ide, at benytte supplerende audioguides. Telefonnummeret til 

denne skal fremgå taktilt på skiltet.  

For at skiltet også henvender sig til de normaltseende skal skiltet indeholde en kort tekst, således at 

det ikke er nødvendigt at ringe til audioguiden. Den korte tekst skal ikke være taktilt, da 

bogstaverne er for små. Yderligere er det vigtigt, at tegningerne er flotte og iøjnefaldende. På denne 

måde er der noget sjovt og anderledes at se og røre ved. Dette er både sjovt for børn og voksne 

samtidig med, at det er en hjælp for de handikappede.  

 

Skiltene skal ikke indeholde blindeskrift, da dette ikke er spændende at se på for de normaltseende. 

Et skilt med meget blindeskrift vil dermed ikke være tiltalende fra andre end de blinde. Yderligere 

oplyser Dansk blindesamfund, at det er meget få blinde der kan læse blindeskrift. De foretrækker i 

stedet taktile bogstaver. Der vil på skiltet ikke være plads til både taktilt skrift og billeder samt 

blindeskrift, og derfor skal man vælge den løsning, hvor flest mennesker vil blive tilgodeset. 

På bilag 4 ses den valgte placering af de i alt 8 skilte samt deres titel. 

5.1.2 Skilteemne samt teksten 
Som tidligere skrevet er det vigtigt at skabe sammenhæng mellem formidlingsskiltene og de 

naturlige sanseoplevelser, der er langs stiens forløb. Dette betyder, at skiltenes emner selvfølgelig 

skal relatere sig til det udvalgte steds karakteristiske omgivelser. På denne måde er 

formidlingsskiltene i samarbejde med naturen med til at danne grundlag for en god naturoplevelse 

for såvel handikappede som ikke handikappede. 

 

Teksten der skrives på skiltene skal være nøje udvalgt og meget kort. Man skal som skribent formå 

at fortælle en masse guldkorn på meget få sætninger, uden at det bliver svært forståeligt eller 
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kedeligt. Man skal bruge få tillægsord og fyldord, da sætningerne ellers bliver for lange. Yderligere 

må man ikke bruge fagord, da alle brugere skal kunne forstå essensen af teksten. Hvis en sætning 

bliver for lang, eller indeholder fagord, bliver den for ”kedelig”, og folk gider ikke læse den. 

Derudover er det vigtigt, at der skal være luft mellem sætningerne og god afstand, således at teksten 

ikke fremstår kompakt. (Johannison 2010, personlig kommunikation). 

 

Ud fra overstående betyder dette, at teksten på skiltene skal være kort og let forståelig, gerne med 

små sjove oplysninger, hvor man som læser tænker ”aha, det vidste jeg ikke”. Herudover skal 

skiltenes emner og indhold have relevans i forhold til skiltes placering. Hvis et formidlingsskilt kan 

laves således, vil mange brugergrupper benytte sig af det.  

 

5.1.3 Skiltedesign 
For at de taktile tegninger og bogstaver er store nok til at man kan mærke detaljerne skal skiltene 

laves i A2, og opstilles som vist på bilag 4. (Haaeman 2010, personlig kommunikation). 

 

Når Skov- og Naturstyrelsen udarbejder skilte har de faste regler for skrifttype, størrelse og 

margenafstand. Se bilag 6-8. 

Da handikapskiltene er specielle skilte er det tilladt at ændre lidt på de allerede fastsatte 

retningslinjer. De udarbejdede skilte i bilag 9-16 er dog stadig opstillet således, at den oplyste 

margenafstand passer. Dette skyldes, at skiltekassens ramme vil dække 1cm langs hele kanten. Hvis 

denne margen på 1cm ikke holder vil noget af teksten blive dækket af skilterammen. Derved vil 

skiltet ikke kunne læses. (Skov- og Naturstyrelsen 1996) 

 

Teksten samt tekststørrelsen er valgt ud fra vejledning fra Scansigns, som skal producere skiltene. 

Scansigns foreslår, at den taktile skrift skal skrives i skrifttype Arial, da dens design er meget 

simpel. De taktile bogstaver skal minimum være 18 mm høje før man kan føle sig frem til det 

korrekte bogstav. (Haaeman 2010, personlig kommunikation). 

 

Alle skiltene er lavet i A2 og opbygget på næsten samme måde. Hvilket betyder, at de alle 

indeholder: 

- Taktil overskrift (27 mm høje bogstaver) 

- Hovedtekst, som ikke er taktil. (06 mm høje bogstaver) 
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- Taktil Telefonnummer og underoverskrift (23mm høje bogstaver) 

- Taktile tegninger af dyr, blade, træer osv. Her skal man kunne mærke strukturen. Ikke alle 

tavler har tre tegninger. Nogle har kun en. 

- SNS logo og AFF logo. Ikke taktilt. 

 

 

5.1.4 Beskrivelse af skiltene 
De 8 udarbejdede skilte ses i bilag 9-16. 

Tegningerne, der er illustreret på skiltene, skal alle være lavet af den samme kunstner. Disse er 

bestilt ved Jens Overgaard Christensen, men han har endnu ikke lavet alle tegninger, og derfor 

indeholder nogle af skiltene endnu ikke de korrekte illustrationer. Se bilag 17, for bestilte tegninger. 

Ligeledes ses det, at alle telefonnumre på skiltene til audioguide er ens. Disse skal selvfølgelig 

ændres, men rettighederne til de 8 nye numre er endnu ikke blevet frigivet til Skov- og 

Naturstyrelsen Nordsjælland, og derfor fremgår der et midlertidigt nummer. Yderligere skal der 

indsættes et korrekt AFF logo, som for tiden ikke er tilgængeligt. 

 

Inden der laves prøvetryk skal Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland have modtaget alle de færdige 

tegninger og de korrekte telefonnumre. Det forventes at dette er klar til august. Der laves prøvetryk 

med hhv. hvid-, lysegul, lysbrun og grønbaggrund. Herefter vurderes det, hvilken farve der er bedst.  

 

Figur 3. Oversigt over de 8 formidlindsskiltes primære 
opbygning. Ikke alle skilte har nøjagtig samme opbygning. 
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5.1.5 HANDIKAPSTI 
Se bilag 9.  
3D illustration: Ortofoto med stiforløb samt signaturer. 
 
Dette er det første formidlingsskilte. I teksten på skiltet kaldes formidlingsskiltene for infotavler. 

Dette er blot for at gøre teksten kortere. 

Skiltets funktion er kort at fortælle om stiens forløb, infotavlerne samt hvilepladserne. Yderligere 

skal den informere om, at skiltene har en audiouguide tilknyttet. Det er vigtigt at det fremgår, at 

man ringer med sin egen telefon til audioguiden, og at det koster almindelig takst.  

 

Dette skilt har modsat de 7 andre en lidt anden opsætning. Skiltet skal ikke som de andre indeholde 

et tegnet taktilt billede, men i stedet skal et ortofotoet ud fra højdekurver laves i 3D. Dette betyder, 

at man på kortet kan mærke og se områdets højdeforskel samtidig med, at man kan mærke rutens 

forløb. På denne måde kan man danne sig et overblik over, hvor det går opad, og hvor det går 

nedad. 

Rutens forløb bliver markeret med en forhøjning ovenpå ortofotoet. Denne linje følger da 

højdeforskellene. På kortet vil der yderligere fremstå 3D symboler for ”Her er du”, ”Info”, ”Bænk”, 

”P-plads”.   

 

Et 3D kort er i forhold til et taktilt kort meget mere markant, og har dybere og finere 

niveauforskelle. 

 

På dette skilt er overskrift, signatur forklaring, telefonnummer taktilt, mens ortofoto bliver lavet i 

3D. 

5.1.6 LEVENDE HEGN 
Se bilag 10.  
Taktil illustration: Silkehale og Sjagger. 
 
Skiltet skal placeres ved den første hvileplads, hvor der er et levende hegn. De træer og buske der er 

nævnt i teksten er de arter, der er flest af i det levende hegn. På denne måde forbindes skiltet med 

naturen, og dermed kan man bedre forholde sig til teksten. Fuglene der er valgt, er ligeledes nogle, 

man kan se og høre ved dette levende hegn. Der er valgt både en vinterfugl samt en helårsfugl 
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således, at der er chance for, at man kan se mindst en af fuglene hele året. Yderligere er de valgt, da 

de i udseende er meget forskellige, og derfor er det nemmere at mærke forskel på skiltet. 

 

Tegningerne af Sjagger og Silkehale er midlertidige. 

På dette skilt er overskrift, underoverskrift, telefonnummer og tegningerne taktilt. 

5.1.7 ØKOLOGI  
Se bilag 11.  
Taktil illustration: Hare og Rådyr 
 
Skiltet skal placeres ved hvileplads nummer 2, hvor man står ved en åben økologisk mark. Skiltet 

skal kort fortælle om fordelen ved økologisk landbrug samtidig med, at den skal oplyse om 

muligheden for at se forskellige dyr. Da der på marken ofte er hare og rådyr er disse afbilledet. 

Endvidere er det dyr, som mange forbinder med naturen.  

 

Tegningen af haren er midlertidig. 

På dette skilt er overskrift, underoverskrift, telefonnummer og tegningerne taktilt. 

5.1.8 URØRT SKOV 
Se bilag 12.  

Taktil illustration: Bøgeblad inklusiv frugt, egeblad inklusiv frugt og ahornblad inklusiv frugt. 

 

Dette skilt skal placeres inde i den urørte skov tæt op af et gammelt egetræ således, at man har 

mulighed for at røre ved dens bark.  

Skiltet skal kort informer omkring urørt skov samt træarten Eg, Bøg og Ahorn. Disse træarter er 

valgt, da skovstykket primært indeholder disse arter. 

 

Tegningerne af alle 3 blade inklusiv frugt er midlertidige. 

På dette skilt er overskrift, underoverskrift, telefonnummer og tegningerne taktilt. 
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5.1.9 EGETRÆET 
Se bilag 13. 
Taktil illustration: Egern og brun flagermus 
 
Skiltet skal placeres ved et af de største og ældste egetræer langs stiens forløb. Skiltet skal fortælle, 

at et egetræ kan blive meget gammelt, og at der er mange forskellige arter der gennem deres liv 

lever i eller af egetræet. 

Tegningerne er et egern og en flagermus, som alle kender. Det er nemt at mærke forskel på de to 

forskellige arter og det giver en forståelse af, at det er forskellige dyr, der kan leve i de gamle 

egetræer. 

 
Tegningerne af egernet er midlertidigt. 

På dette skilt er overskrift, underoverskrift, telefonnummer og tegningerne taktilt. 

  

5.1.10 ESRUM Å 
Se bilag 14. 
Taktil illustration: Bæklampret og blåbåndet vandnymfe 
 
Skiltet skal placeres ved Esrum Å således, at man samtidig kan høre at vandet løber. Skiltet skal 

informere omkring det rene vand og dets betydning for specielle arter. Det skal fremgå, at der både 

lever specielle arter i vandet og oven for vandet. 

 

Både Bæklampret og Blåbåndet vandnymfe er færdige eksemplarer. 

På dette skilt er overskrift, underoverskrift, telefonnummer og tegningerne taktilt. 

5.1.11 ESRUM KLOSTER 
Se bilag 15. 
Taktil illustration: Grundtegning af Esrum Kloster 
 
Skiltet skal placeres forenden af hasselalléen således, at man kan se over på Esrum Kloster. Skiltet 

skal kort fortælle lidt om Esrum Klosters historie, samt hvorfor det har denne placering. 

 

Tegningen af Esrum Kloster er midlertidig. Der er bestilt en grundskitse af klosteret således, at man 

kan mærke hvor stort det har været. Tegningen bliver større således, at den fylder mere af det hvide 

område ud. 

På dette skilt er overskrift, underoverskrift, telefonnummer og tegning taktilt. 
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5.1.12 ESRUM VANDMØLLE 
Se bilag 16. 
Taktil illustration: Esrum vandmølle 
 
Skiltet skal stå uden for Esrum Møllegårds bygninger. Skiltet skal kort fortælle om, hvad møllen har 

været brugt til, samt hvordan det oprindelige møllehjul har set ud. 

 

Tegningerne af møllehjulet er midlertidig. Der er bestilt en lignende tegning af møllehjulet, dog 

med skarpere linjer der fylder siden bedre ud. 

På dette skilt er overskrift, underoverskrift, telefonnummer og tegning taktilt. 

6. Diskussion 
Som skrevet i afsnit 1 blev stiens forløb fastlagt efter møde med to handikappede i 2009. Man kan 

diskutere om stiens placering er den bedste, da den kræver meget terrænregulering samt plantning 

af træer, før stien er egnet for handikappede. Plantningen skyldtes, at stien forløber parallelt med 

Frederiksværkvej. 

På dette område ville det havde været svært at placere stien anderledes således, at der ikke skulle 

laves meget terrænregulering, da området generelt er meget kuperet, se bilag 18. Hvis stien ikke 

skulle gå rundt langs Frederiksværkvej, ville et alternativ være, at stien i stedet går mod nord op 

mod Esrum Kloster og By. Dette ville dog betyde, at stien primært ville forløbe i by frem for skov 

og åbent land. På denne måde ville brugerne ikke få mange naturoplevelser. Yderligere er det 

farligere at færdes på byveje frem for skovveje og stier, hvor der ikke kommer biler. 

Et andet alternativ er, at stien går ind over marken således, at man kommer længere væk fra 

Frederiksværkvej. På denne måde ville burgerne komme væk fra vejen og være helt tæt på naturen, 

med markerne rundt om sig. Dette er dog af rationelle og økonomiske omstændigheder ikke mulig, 

da markarealerne derefter ikke ville være fordelagtige at dyrke. Dette skyldes, at landmanden da 

under dyrkningen skal være særdeles forsigtig, og flere gange stoppe for at passere handikapstien. 

Dette ville besvære driften for meget, og stien vil være meget udsat for slidtage. Selvom Skov- og 

Naturstyrelsen ejer markarealerne ønsker de ikke at opsige landmanden, og derfor er den bedste 

placering til stiforløbet den valgte. 
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Et andet emne som kan diskuteres er, om det er kulturhistorisk forsvarligt at etablere en handikapsti, 

der kræver meget terrænregulering, samt gravning i et historisk vigtigt område. I denne proces kan 

man risikere at ødelægge værdifulde fortidsminder, der er gemt i jorden. Derudover vil 

terrænreguleringen påvirke landskabet, da højdetoppe vil blive udlignet. Dette vil betyde, at 

landskabet vil ændre karakter.  

Hvis man ser bort fra dette, vil den handikapvenlige sti dog også være med til at tiltrække flere 

brugere, og den vil gøre det nemmere for de besøgende at nyde og opleve området. Yderligere vil 

formidlingsskiltene være med til at oplyse om områdets historie, samt de værdifulde naturelementer 

området indeholder. Stien vil da øge fokus på Esrum Kloster og Møllegård.  

 

Jævnføre afsnit 1 er der afsat1.3 mio. kr., til etablering af den handikapvenlige sti. Dette er mange 

penge for en sti der kun er 1,5 km lang og har 8 formidlingstavler. Hvis man i stedet havde valgt at 

etablere en almindelig sti med formidlingsskilte kunne man havde sparet rigtig mange penge. Dette 

ville formentlig have kostet 500.000 kr. Dette betyder også, at man ved etablering af den 

handikapvenlige sti bruger forholdsvis mange penge for at tilgodese en forholdsvis lille 

brugergruppe. Yderligere kan man diskutere, om der kommer mange blinde ude normaltseende 

ledsager ud til Esrum Kloster og Møllegård, der dermed har brug for stenrende som ledelinje.  

Med dette taget i betrækning er det vigtigt at huske på, at Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland 

årligt bruger mange penge på at tilgodese de ikke handikappede. Derfor kan det menes, at det er i 

orden at bruge 1.3 mio. kr. på at lave en rigtig god handikapvenlig sti med god formidling. 

Derudover skal man også huske på, at denne sti bliver etableret et sted, hvor der kommer mange 

forskellige brugergrupper, og i særdeleshed børnefamilier. Disse vil også med stor glæde kunne 

bruge stien, da den er terrænreguleret og indeholder spændende formidlingsskilte, som børnene 

også kan nå og føle på.  

Da Esrum Kloster og Møllegård ligger ude på landet, hvortil de offentligt transport muligheder er 

begrænset, vil der formentligt ikke komme mange blinde uden normaltseende ledsager, og derfor 

kan stenrenden virke overflødig. Dog skal man huske på, at det for de blinde med normaltseende 

ledsager også er vigtigt, at de ikke behøver at holde ved sin ledsager, men kan færdes selvstændigt. 

Yderligere har stenrende en meget stor symbolværdi, da Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland 

herigennem viser, at de gerne vil bruge penge på at lave gode forhold for de handikappede.  
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Formidlingsskiltene er som skrevet lavet i A2, og indeholder taktile tegninger og skrift. Det kan 

hertil diskuteres, om disse skilte skulle laves i A3 således, at de var mindre synlige i naturen og 

billigere at lave. Det havde muligvis været pænere, at skiltene var mindre, og dermed ikke så 

synlige i naturen, men hvis de blev lavet mindre, ville deres funktion forsvinde, og dermed kun 

være til gavn for de seende.  

Yderligere kan det diskuteres, om audioguiden vi blive brugt. Igennem de seneste 5 år har Skov- og 

Naturstyrelsen haft forskellige audiouguids rundt omkring i Gribskov, hvor det har vist sig, at de 

bliver brugt. Blinde er vant til at få tekster læst op, og derfor er det for dem ikke fremmed at ringe 

til et nummer og få information. Derfor må det formåedes, at audioguiden vil blive brugt af blinde 

såvel som normaltseende. 

7. Konklusion 
Når man planlægger at etablere en handikapvenlig sti, der skal kunne bruges af forskellige 

handikappede er det meget vigtigt, at man fra starten er opmærksom på, at involvere de 

handikappede. Dette kan gøres ved at kontakte Dansk Handicap Forbund eller Dansk 

Blindesamfund. På denne måde får man gennem dialog og mulig fremvisning af arealet en 

forståelse af de handikappedes behov til stianlægget.  

 

I planlægningsprocessen skal man bl.a. overveje terrænforholdene samt navigationen for de blinde. 

Hermed menes det, at man skal være opmærksom på at stigninger max må være 5 %, og 7 % på 

kortere strækninger, da det ellers er for hårdt for kørestolsbrugere. Yderligere skal man være 

opmærksom på at de blinde har behov for en ledelinje, og derfor skal man vurdere hvilken form for 

ledelinje der skal etableres. Da denne handikapvenlige sti befinder sig i skov og i åbent land vil den 

mindst synlige og prægende i landskabet være en stenrende. 

 

Ud over de tekniske overvejelser er det også vigtigt at man er opmærksom på områdets 

sanseoplevelser. Dette skyldes, at de handikappede ofte har mistet en eller flere af deres sanser, og 

dermed skærpet andre. På den handikapvenlige sti, der er 1,5 km lang, og starter og slutter ved 

Esrum Kloster og Møllegård er der mange forskellige naturlige sanseoplevelser. Dog skal der ved 

strækningen langs Frederiksværkvej plantes træer /buske for at opnå positive sanseoplevelser. 
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Da Skov- og Naturstyrelsen ønsker at stien også skal være brugbar for andre brugergrupper end de 

handikappede, er det vigtigt, at man husker på, at formidlingen langs stien skal udarbejde således, at 

både blinde, døve, kørestolsbrugere osv. samt ikke handikappede kan få gode naturoplevelser heraf. 

Dette betyder, at formidlingen skal være en kombination af mange forskellige formidlingsmetoder.   

 

En måde hvorpå man kan kombinere forskellige brugergruppers behov er via kreative 

formidlingsskilte, hvortil der er tilknyttet en audioguide der supplerende fortæller om 

formidlingsskiltets emne. Audioguiden kan bruges såvel af blinde og andre handikappede, men også 

ikke handikappede der uddybende vil vide mere om emnet. 

Når skiltene udarbejdes, er det vigtigt at skabe sammenhæng mellem formidlingsskiltene og 

sanseoplevelserne der er i naturen. Dermed skal skiltenes emner relatere sig til det udvalgte steds 

karakteristiske omgivelser. På denne måde er formidlingsskiltene i samarbejde med naturen med til 

at danne grundlag for en god natur- og sanseoplevelse. 

 

Skiltet skal indeholde taktile billeder og skrift således, at de blinde har mulighed for at mærke 

hvordan fx et egeblad føles. Yderligere skal de via den taktile tekst kunne føle/stave sig frem til 

emnet. Som supplement skal der udarbejdes en folder, som skal være tilgængelig ved rutens start og 

på internettet. 

De taktile skilte vil kunne bruges af blinde og andre handikappede såvel som ikke handikappede. 

De vil være gode til børnefamilier, da de er sjove at røre ved og placeret lavt pga. 

kørestolsbrugerne. Skiltene skal laves i A2 for at de taktile tegninger og tekst fremstår stort nok til 

at man kan mærke det. Bogstaverne skal minimum være 18 mm. høje og være skrevet i Arial. 

 

Hvis den handikapvenlig sti med tilhørende formidling etableres ud fra ovenfor nævnte overvejelser 

og beslutninger, må det konkluderes, at stien vil opfylde de handikappedes behov samtidig med, at 

den bl.a. igennem formidlingen og let tilgængelig terræn tilgodeser ikke handikappede. 
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8. Perspektivering 
Da Esrum Kloster og Møllegård er et historisk interessant og bevaringsværdigt område, kan det 

muligvis føre til, at Gribskov kommune ikke vil give de nødvendige tilladelser, der kræves inden 

anlægsarbejdet kan påbegyndes. Dette vil betyde, at hele anlægningsarbejdet og 

beslutningsprocessen til materialevalg osv. kan begynde forfra. Dette vil alt andet lige forsinke 

projektet, og i værste fald kan det medføre, at dele af stiforløbet skal ændres.  

Yderligere kan museet forlange, at der skal laves mange forundersøgelser inden entreprenørerne 

kan påbegynde arbejdet. Dette kan blive meget dyrt, og dermed betyde, at Skov- og Naturstyrelsen 

Nordsjælland skal spare andre steder fx på formidlingen. Hvis dette er tilfældet, vil det være 

nødvendigt at tage stilling til, om fx stenrenden skal fjernes, eller om man skal nøjes med et mindre 

antal formidlingsskilte. 
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