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Oversigt over projekter der har fået tilsagn fra Tilskudspulje til friluftfaciliteter 
i forbindelse med naturprojekter under landdistriktsprogrammet 
(Friluftspuljen) 
 

Friluftspuljen har været åben for ansøgninger fra kommune, stat og lodsejere. Der er 6 kommuner, 2 

statslige styrelser (6 projekter) og 1 privat lodsejer der står til tilsagn. Projekterne er beskrevet i 

prioriteret rækkefølge. 

 

Faaborg-Midtfyn Kommune: 10 km’s unik vandretur på Sydfyn – i kuperet terræn med 

sjældne sommerfugle, varierende naturtyper og bjergtagende udsigter 

Projektet vil formidle og forbinde de to unikke naturområder, Skånemosen og Haastrup Bjerge, og 

endvidere forbinde disse to områder med den nationale vandresti Øhavsstien, Haastrup by og 

Dronningeudsigten/Trebjerg. På nuværende tidspunkt er der ingen formidlede stier i eller imellem 

områderne. Formidlingen vil vise stiforløbet og oplyse den vandrene om flora, fauna, kultur, 

istidslandskab og andet man møder på sin vej. Projektet etablerer samtidig en shelterplads i området, 

der kan servicere med opholds- og overnatningsmuligheder. Med nyt stisystem, lodsejernes tilladelse 

til fri fladefærdsel i de to naturområder, formidling og shelters vil mulighederne, længden og 

kvaliteten af friluftsoplevelser øges markant. 

 

Tilsagnsbeløb: 498.700 kr. 

Bagvedliggende landdistriktsmiddelstøttet naturprojekt: Pleje af græs 

 

Vejle Kommune: Oplevelsesrejse i Vejle Ådal 

Vejles dramatiske natur har siden oldtiden bidraget til at skabe identitet og været et unikt særkende 

for egnen. Med nye stier og tidsrejse-kikkert skaber vi muligheder for en helt ny oplevelsesrejse midt i 

Vejle Ådal, der giver indlevelse og forståelse for naturen. Interaktiv formidling af natur og landskab 

har hidtil kun været kendt fra formidling af kultur på museer og kan inspirere andre til formidling af 

naturen og levendegørelse af dens udvikling. Sammenbinding af friluftsliv, kultur og natur sikres ved 

at projektet er udviklet og etableres i tæt samarbejde mellem Natur & Friluftsliv, Vejle Kommune og 

VejleMuseerne. 

 

I projektet etableres: 

• Nye vandreture på 1,5 og 3 km, der giver adgang til at de stejle skrænter og den genslyngende å. 

• En interaktiv kikkert, der tager den besøgende med på en tidsrejse, som levendegør dannelsen af et af 

Danmarks mest markante istidslandskaber og dets udvikling i samspil med mennesket. Kikkerten vil 

på unik vis give eksempler på landskabets dannelse og hvordan naturen i ådalen har skabt grundlag 

for menneskenes liv fra jagt og fiskeri til landbrug og dambrug.  
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• Forbindelse via vandreruter mellem landskabsskulpturerne i Tørskind Grusgrav og de nationale 

vandreruter Hærvejen og Kyst til Kyst Stien. Stierne bliver således attraktive loops i forskellige 

længder, der kan bruges til både korte ture, dagsture og langtursvandring. 

 

Tilsagnsbeløb: 948.200 kr. 

Bagvedliggende landdistriktsmiddelstøttet naturprojekt: Pleje af græs 

 

Viborg Kommune: Tilgængelighed, faciliteter og formidling – et grønt partnerskab ved 

Skals Å og Kølsen Enge 

På baggrund af et større vådområdeprojekt i Skals Å og Kølsen Enge er dannet et grønt partnerskab 

bestående af: Skals Borgerforening/Fjordklyngen, Løgstrup Borgerforening, Kølsen Borgerforening, 

lodsejere, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Ornitologisk 

Forening, Friluftsrådet, Viborg Kommune og Naturstyrelsen (observatør). 

 

I vådområdeprojektet er dannet en 2,2 km lang rekreativ sti på diget og sikret, at publikum kan 

komme tørskoet fra Himmerlandsstien til Løgstørvej via en lidt over 100 meter lang hævet træsti over 

en genskabt fjordarm og to broer over henholdsvis Trudskov Bæk og Skals Ås nye forløb ind til 

fjordarmen. 

 

Partnerskabet har arbejdet videre ud fra disse grundlæggende forhold og skaber med det nye projekt 

adgang fra de omliggende byer og landsbyer til lavbundsområdet, og fremmer samtidig mulighederne 

for kvalitative naturoplevelser i det nye lavbundsområde. 

 

Projektet indeholder en stibro over Skals Å ved Løgstørvej, rundtur i Skals Å-dalen ved etablering af 

grusstier og spang, udsigtstårn/fugletårn i den sydlige del af vådområdet, udsigtspunkt nord for 

ådalen, kano-ophalingsplads og handicapvenlig lystfiskeplatform.  

Der vil samtidig blive lavet formidling i området som helhed - herunder folder og digitale fortællinger. 

 

Tilsagnsbeløb: 1.000.000 kr.  

Bagvedliggende landdistriktsmiddelstøttet naturprojekt: Statsligt vådområde 

 

Lemvig Kommune: Lemvig Sødal – Ud i naturen - midt i byen 

Projektet sætter fokus på bynære naturoplevelser og binder Lemvig By, et kommende boligområde, et 

nyanlagt fosforvådområde (2018) og den geologiske perle Lemvig Sødal sammen. I vådområdet 

etableres nye stier og adgang gennem vådområdet til eksisterende trampesti op i den kuperede sødal. 

Stierne skal dels forløbe som vandrestier på de nyetablerede tværgående dæmninger, og dels på 

træstier, anlagt i kanten af vådområdet, hvor træstierne skal forbinde dæmningerne og forbinde til 

eksisterende trampesti. Ved udløbet af vandløbet i Lemvig Sø findes en lille oase af krat og pil. Her 

etableres en træbro i kanten af søen samt placeres opholds- og overnatningsplatforme. 

 

På den måde kan det nye fosforvådområde, den bagvedliggende tunneldal og resten af naturen i 

sødalen og søen nu knyttes tættere på resten af byen, og skabe nye muligheder for ophold. De lokale, 

der er ude at spadsere kan udvide ruten ved at gå en, to eller tre sløjfer ind i sødalen, eller, hvis de har 

vandrestøvlerne på, fortsætte ad ruten op gennem sødalen.  

 

Tilsagnsbeløb: 924.000 kr. 

Bagvedliggende landdistriktsmiddelstøttet naturprojekt: Kommunalt fosforvådområde 
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Klintholm Økologi: Naturoplevelser hos Klintholm Økologi 

Projektet skaber et nyt forbindelsesled mellem stien langs kysten ved Møns Klint og Landevejen hvor 

Camønoen løber i dag.  Ved nedgravning af færist i hver ende af et indhegnet og afgræsset 

naturområde, samt tilladelse til fri fladefærdsel får de besøgende en ny mulighed for at færdes i et 

naturområde, samt en ny adgangsmulighed til kysstrækningen. De besøgende på Geocenter Møn og 

Møns Klint får også en ny mulighed for en rundtur i landskabet, der både byder på skov, kyst og 

afgræssede naturarealer.   

 

Pga. store forekomster at flere arter af orkideer på arealet vil det være ansøgers udgangspunkt, at der 

kan tillades fladefærdsel henover arealet, men at denne evt. regulereres periodisk efter 

beskyttelseshensynene for de sjældne forekomster.  

 

Tilsagnsbeløb: 61.000 kr. 

Bagvedliggende landdistriktsmiddelstøttet naturprojekt: Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede 

arealer og forberedelse til afgræsning 

 

Naturstyrelsen Bornholm: Forbedring af Rundemose Shelterplads 

Shelterpladsen ved Rundemose er en stor, men ikke særligt brugt plads med tre shelters i den 

nordøstlige del af Almindingen. For at få flere besøgende i det smukke område omkring Rundemose og 

Enebærskoven forbedres shelterpladsen med en bålhytte med bordebænkesæt foran shelterne samt et 

muldtoilet i tilknytning til pladsen. Desuden markeres en ny sti fra parkeringspladsen ved Bastemose. 

Den nye sti løber ikke gennem selve mosen som den nuværende, der ofte er meget våd, så 

tilgængeligheden bliver væsentligt bedre. Der skiltes desuden mod adgangsvejen fra den nærliggende 

regionale cykelrute og fra den markerede vandrerute Bisonstien. 

 

Shelterpladsen ligger lige op ad de spændende naturområder Enebærskoven og Rundemose, som 

begge plejes ved græsning. Enebærskoven er et areal, der ikke blev tilplantet sammen med resten af 

Almindingen. Arealet fortæller således historien om, hvordan hele den samlede højlyng så ud inden 

tilplantningen. Der opstilles en formidlingstavle, som fortæller om naturområderne og deres pleje. 

 

Tilsagnsbeløb: 262.000 kr. 

Bagvedliggende landdistriktsmiddelstøttet naturprojekt: Pleje af græs 

 

Naturstyrelsen Bornholm: Shelter Ravnedalen 

Ravnedalen er en skjult naturperle på Nordbornholm. Den smukke sprækkedal er lysåben natur i en 

mosaik af hede, overdrev og tilgroningsskov. På den solbeskinnede nordvestlige side af sprækkedalen 

lever den danske fugleedderkop atypus affinis. Sydvest for Ravnedalen ligger Borrelyngen, rester af 

fortidens højlyng, og Øster Borregårds Skov. Området har desuden mange fortidsminder, blandt andet 

Knægten, en stor bautasten omgivet af røser og en gravhøj. Hele området har meget få besøgende, til 

trods for at det ligger lige op ad landevejen mellem Rønne og Allinge, og at den regionale cykelrute 26 

går igennem området. 

 

For at hjælpe flere til at udforske Ravnedalen, Borrelyngen og Øster Borregårds Skov etableres en lille 

shelterplads i et nedlagt stenbrud ved siden af cykelruten. I stenbruddet er der læ for vinden, og det er 

en unik lokalitet midt i det spændende område. I forbindelse med shelteret anlægges en bålplads og et 

bordebænkesæt. Adgangsvejen til shelteret markeres, så det både er tydeligt fra landevejen såvel som 

fra cykelstien. Desuden opsættes en formidlingstavle, der fortæller om områdets natur og historie. 

 

Tilsagnsbeløb: 120.000 

Bagvedliggende landdistriktsmiddelstøttet naturprojekt: Pleje af græs 
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Naturstyrelsen Bornholm: Shelter ved Udkæret 

Sydvest for Almindingen ligger det naturgenoprettede vådområde Udkæret. Lige op ad dette og tæt på 

Vallensgårds Mose og det store regeringsgrundlags-naturgenopretningsprojekt Ekkodalens Moser 

ligger en gammel grusgrav, som huser en ideel placering til en shelterplads. Shelterpladsen vil ligge 

godt i læ, men samtidig med god plads omkring til aktiviteter for eksempel skoleklasser, 

spejdergrupper og lignende. Projektet kan inspirere til at se de nedlagte grusgrave som smukke 

naturområder med et ideelt klima for shelterpladser, da der både er læ, plads og typisk lav vegetation, 

der ikke kræver meget rydning for at blive holdt åbent.  

 

Projektet omfatter opførelse af et kombineret shelter og bålhytte, forbedring af den nærliggende P-

plads, så den kan betjene flere besøgende, samt forbedring af adgangsvejen til grusgraven og 

opsætning af skilte, der kan lede brugere til pladsen fra cykelvejene og vandrestierne. Desuden 

opsættes en formidlingstavle, som fortæller om vådområdernes rige natur og dens pleje. 

 

Tilsagnsbeløb: 397.000 kr. 

Bagvedliggende landdistriktsmiddelstøttet naturprojekt: Pleje af græs 

 

Ringkøbing-Skjern Kommune: Vådområde Heager Å-Følling Bæk 

I december 2017 anlagde Ringkøbing-Skjern kommune det ca. 46 ha store vådområde Heager Å-

Følling Bæk. Der blev etableret 2 store søer, som umiddelbart efter anlæggets etablering, blev taget i 

brug af en lang række fuglearter, herunder den ikke så almindelige skestork. Området er primært 

privat ejet og der er i dag ingen umiddelbar adgang i form af stier eller lignende. På Ringkøbing-Skjern 

Kommunes eget areal i det sydvestlige hjørne af vådområdet opstilles borde-bænke sæt, shelter og 

fugletårn mm. Udsigtsplateauet vil desuden blive suppleret med informationstavler om 

vådområdeprojektet samt dyre- og plantelivet i området. Arealet er højt beliggende og giver et fint 

udsyn over vådområdet. Der etableres en P-plads og ryddet en strækning for at nå ind til 

udkigsplateauet. Projektet vil desuden – afhængig af forhandlinger med de lokale lodsejere – etablere 

trampesti samt stibro rundt om søerne i vådområdet og ud til Vonå Engbro.  

 

Tilsagnsbeløb: 495.000 kr. 

Bagvedliggende landdistriktsmiddelstøttet naturprojekt: Kommunalt kvælstofvådområde 

 

Naturstyrelsen Bornholm: Shelter i Finnedalen 

I den storslåede natur på Nordbornholm, findes i Finnedalen i Slotslyngen en ret populær 

teltplads, hvor Naturstyrelsen tillader fri teltning. Desuden findes i umiddelbar tilknytning en 

teltplads for større grupper, som på nuværende tidspunkt ikke benyttes meget, da området skråner for 

meget. Stedet har dog potentiale for at understøtte endnu mere friluftsliv, og dette projekt opfører 

derfor en kombineret shelter og bålhytte på teltpladsen for større grupper samt et muldtoilet og en 

formidlingstavle om Slotslyngens natur og de landskabelige værdier man finder i området. 

 

De nye faciliteter vil især understøtte større gruppers brug af området – spejdergrupper, skoleklasser 

mm. men vil også understøtte den eksisterende brug af stedet, fordi bålhytten vil gøre det mere 

attraktivt at ligge i telt i dårligt vejr. Pladsen ligger lige op ad den nationale cykelrute og vandreruten 

Kyststien, som begge går Bornholm rundt og er særdeles populære blandt friluftsfolket. Nærmeste 

natur er Slotslyngens rige og varierede klippehede, og stedet er udgangspunkt for ture til det smukke 

vandfald ved Pissebækken. 

 

Tilsagnsbeløb: 307.000 kr. 

Bagvedliggende landdistriktsmiddelstøttet naturprojekt: Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede 

arealer og om forberedelse til afgræsning 
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Naturstyrelsen Bornholm: Rundtur på Cirkelstien 

Cirkelstien er allerede forbindelsesleddet mellem Allinge og Hammershus. Stien laves til en 

rundstrækning ved at føre stien over Langebjerg, Sjøljerne, Hammersø, Hammerhavn til 

Hammershus. Der opsættes formidlingstavle som fortæller om Langebjergs særlige natur og den 

naturpleje, der laves på arealet, samt en diskret bænk, hvorfra udsigten over Hammerknuden, 

Hammersøen og Hammershus kan nydes. 

 

Det udvidede stiforløb vil kunne få flere til at besøge Langebjerg og Hammersholm og vil binde Allinge 

og naturområderne omkring Hammersholm bedre sammen med Hammerknuden, Hammersø og 

Opalsøen og den regionale vandrerute Kyststien. 

 

Tilsagnsbeløb: 32.000 kr. 

Bagvedliggende landdistriktsmiddelstøttet naturprojekt: Pleje af græs 

 

Naturstyrelsen Fyn: Outdoorcenter Lærkedal 

På Naturstyrelsens ejendom Lærkedal ved Nr. Broby har der i 30 år været en simpel natur- og 

lejrskole. Bygningerne med sovesale blev revet ned i 2017, da de var i dårlig forfatning. I projektet 

etablerer Naturstyrelsen Fyn i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune, Naturskolen Trente 

Mølle, Broby Lokalråd og Broby Sportsefterskole et mere moderne udgangspunkt for friluftsliv.  

 

Projektet etablerer storshelter, madpakkehus, udekøkken m.m., med fokus på 1) at sikre muligheder 

for simpel og tryg overnatning for især yngre børn, 2) at imødekomme stor efterspørgsel på helt store 

shelterpladser med overnatning for 1-2 skoleklasser og 3) at tilbyde målrettede læringsforløb med 

udgangspunkt i områdets naturværdier. 

 

Der er i dag ikke et storshelter på Fyn, så etableringen vil give helt nye muligheder, især for lærere, der 

ikke har ootdoor erfaring. Projektet tilbyder et sted for skoler og andre, hvor man "trygt kan komme i 

gang". Der er bl.a. bevaret et blokhus med toilet og køkken, som kan fungere som backup mulighed for 

uforudsete hændelser. 

 

Tilsagnsbeløb: 300.000 kr. 

Bagvedliggende landdistriktsmiddelstøttet naturprojekt: Pleje af græs 

 

Næstved Kommune: Fugletårn ved Bjørnebækken vådområde 

Projektet består af etableringen af et fugletårn ved Bjørnebækken vådområde samt 2 grusstier fra 

fugletårnet til parkeringspladsen. Desuden vil parkeringspladsen blive udvidet, så kapaciteten kan 

rumme et stigende antal besøgende. Fugletårnet skal medvirke til at skabe bedre vilkår for 

offentlighedens adgang og iagttagelse af områdets kyst- og vadefugle.  

 

Tilsagnsbeløb: 302.705 kr. 

Bagvedliggende landdistriktsmiddelstøttet naturprojekt: Kommunalt kvælstofvådområde 


