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Flere glæder end gener ved adgang til naturen
Stier i landskabet er bedre end deres rygte. Lodsejere oplever flere glæder end gener ved rekreative stier
på deres jorde.
”Jeg ville ikke have været imod stien, hvis det havde været i dag”. Sådan fortæller en lodsejer i en ny
rapport ’Fakta og myter om stier’. Undersøgelsen fra Landskabsværkstedet dokumenterer, at lodsejernes
frygt for gener er større før end efter de enten har solgt jord til stier eller tilladt andre borgere at færdes i
deres natur. Undersøgelsen afliver således mange af de forestillinger og bekymringer, der er blandt
lodsejerne i det åbne land og bynære områder.
”Netop fordi der er så mange myter og forestillinger er dokumentation af problemernes omfang nødvendig,
når vi diskuterer borgernes adgang til den privatejede natur. For eksempel forventede lodsejere problemer
med affald, hærværk og støj i langt højere grad end deres erfaringer viste” siger Søren Præstholm, formand
for Foreningen Landskabsværkstedet.
Positive oplevelser med stier
I de fleste tilfælde oplever lodsejerne stor tilfredsstillelse ved at få etableret en sti, der giver folk i
lokalområdet mulighed for en løbe‐ eller travetur i det åbne land. Tre ud af fire lodsejere har også selv
glæde af at færdes på den nye sti: ”Nu er jeg begyndt at løbe… det er noget nyt. Jeg har fået mig en 8 km
rute, der går op igennem skoven” påpeger en lodsejer, der ellers var så meget imod stien, at myndigheder
måtte ekspropriere jorden. De fleste medvirkende i undersøgelsen fremhæver glæder ved nye stier,
eksempelvis ved at have forbedret naturoplevelsesmulighederne i deres lokalområde og sikret at børn kan
færdes væk fra trafikerede veje. Andre peger på, at stien har skabt sociale mødesteder og tiltrukket turister
og gæster til områdets natur‐ og kulturværdier.
”Nogle af dem vi har interviewet anbefaler ligefrem andre lodsejere at åbne op for naturarealerne, fordi det
kan forbedre image og skabe større forståelse for lodsejeres virksomhed og arbejde. Gennem den dialog og
de relationer, der opstår, kan fordomme nedbrydes.” siger Søren Præstholm.
Samlet set oplever lidt over halvdelen af de medvirkende lodsejere flere glæder end gener ved stien. Knap
30 procent finder at glæder og gener opvejer hinanden, og kun 20 procent er mest negativt stemt.
Adgang med ansvar
Det største problem, der ifølge undersøgelsen reelt opleves som en gene, er løse hunde. Løse hunde

skræmmer andre borgere og forstyrrer også vildtet. Friluftsrådet, der arbejder for befolkningens adgang til
naturen, anerkender at løse hunde kan være et problem.
”Friluftsrådet har i gennem årene lavet målrettede adfærdskampagner, med det formål at oplyse
naturbrugere så de tager hensyn, når de færdes i naturen. Og det gør vi gerne igen, så adgangen følges op
med et ansvar, og alle kan få en positiv oplevelse ud af at åbne for mere natur og give mulighed for flere
natur‐ og friluftsoplevelser” siger Lars Mortensen, formand for Friluftsrådet.
‐‐‐‐‐‐‐
Fakta om undersøgelsen "Fakta og myter om stier:
Rapporten sammenfatter resultaterne fra 50 lodsejerinterview i syv stiprojekter. Udvælgelsen af
stiprojekterne er sket efter en landsdækkende screening af nyere stiprojekter. Rapporten undersøger,
hvilke overvejelser lodsejere gjorde sig, da de første gang stiftede bekendtskab med en ny sti på deres jord,
og hvordan de efterfølgende erfaringer med stien har været. Målsætningen er, at få skabt større klarhed
over lodsejernes forventninger eller bekymringer før stiens anlæg, sammenholdt med de konkrete
erfaringer fra efter stiens anlæg: Med andre ord; at skille fakta fra myter om stier i landskabet. Interview og
rapport er udført af foreningen Landskabsværkstedet ved Søren Præstholm, Emil Moreau Brainstein og
Jørgen Nimb Lassen. Projektet er støttet med tilskud fra Tips‐ og Lottomidler til friluftsliv.
Fakta om Landskabsværkstedet:
Landskabsværkstedet er stiftet i 1997, som en tværfaglig forening med det formål at udvikle bæredygtige
projekter indenfor byers uderum, skov og landskab. Landskabsværkstedet udvikler egne projekter og
koncepter, skriver fagbøger og artikler, deltager i den offentlige debat samt løser konsulentopgaver for
offentlige myndigheder, organisationer og private virksomheder. Læs mere på: www.landskab.nu
Fakta om Friluftsrådet:
Friluftsrådet er en selvstændig, ikke‐statslig paraplyorganisation, der samler over 90 foreninger.
Friluftsrådets medlemsorganisationer har det til fælles, at deres aktiviteter handler om natur, miljø eller
friluftsliv, men derudover kan de have mange forskellige interesser i at bruge og opleve naturen. Læs mere
på www.friluftsraadet.dk
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