
Natursti Ringe-Korinth



Projektproces
• Ejerskab og økonomi 
• Forundersøgelser (kulturmiljø, teknik og 

miljø, natur …..) 
• Borgerinddragelse
• Plan for naturstien – ultimo 2009
• Detailprojektering og udbud
• Etablering
• Indvielse og benyttelse – efterår 2010



Formål med naturstien

• Gøre traceet tilgængelig 
• Mange muligheder for friluftsliv 
• Gode oplevelser (natur, kultur, 

landskab, socialt, læring….)
• Inspirere til motion



OMDREJNINGSPUNKT 
for borgerinddragelsen:

Hvordan skal naturstien bruges ?



Motion og bevægelse



Ture og ophold



Rekreation og stilhed



Formidling: natur, kultur, landskab



Leg og læring



Forbindelse til andre naturområder



Borgerinddragelse – hvordan ?

• Følgegruppe 
• Borgere: organiserede 

og uorganiserede
• Børn / institutioner
• SNS Fyns brugerråd
• Særlige interessenter



Borgere og interesseorganisationer

• ”Startskud”: Offentligt møde 
• Etape-ture på banen
• Idégrupper

– Møder m. udvikling af ideer og 
ønsker

– Tur til Bryrupbanestien
(Horsens-Silkeborg)

• Resultat: Ønsker og ideer 
som input til plan for 
naturstien



Børn / institutioner

• Invitation til offentligt møde 
• Opfordre til input m. ideer 
• Idéværksteder m. Trente

Mølle, f.eks. om
– Ideer og ønske til natursti
– Jernbane som tema 

(historie/udvikling, 
energi/transport, nutidens 
behov for friluftsliv og motion)





Særlige interessenter

• Håndteres vha bilaterale 
møder
– SfVJ
– Grundejerforeninger og 

naboer, som f.eks. kan/vil 
skabe muligheder for 
friluftsliv på deres arealer

– Etc. 



Projektproces
• Ejerskab og økonomi 
• Forundersøgelser (kulturmiljø, teknik og 

miljø, natur-VVM…..) 
• Borgerinddragelse
• Plan for naturstien – ultimo 2009
• Detailprojektering og udbud
• Etablering
• Indvielse og benyttelse – efterår 2010



Den mulige natursti

”Lovgivning”, bindinger og økonomi

Borgeres ønsker og ideer Naturlige forudsætninger/
potentiale

PLAN



Plan – tager bl.a. stilling til:

• -hvordan skal stien 
udformes ?

• -hvordan skal 
stationsarealerne bruges ? 

• -hvad og hvordan skal der 
formidles ?

• -hvordan inspireres til 
motion ? 



Projektproces
• Ejerskab og økonomi 
• Forundersøgelser (kulturmiljø, teknik og 

miljø, natur-VVM…..) 
• Borgerinddragelse
• Plan for naturstien – ultimo 2009
• Detailprojektering og udbud
• Etablering
• Indvielse og benyttelse – efterår 2010
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