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Landsbyklyngen Søskovlandet ligger 
naturskønt i den nordlige del af Ringsted 
Kommune. En initiativgruppe startede 
klyngesamarbejdet i foråret 2017, og 
klyngen blev formelt etableret efteråret 
2017. Det var lokalrådene i de fire områder 
Haraldsted/Allindemagle, Jystrup/Valsølille, 
Vigersted og Fjellebro/Kværkeby, der via 
Landsbyforum tog initiativ til det indleden-
de samarbejde og sammen med Ringsted 
Kommune blev enige om, at lokalområder-
ne i fællesskab ville arbejde for en lands-
byklynge. 

INTRODUKTION  
TIL SØSKOVLANDET 
SJÆLLAND

4 



OPBAKNING TIL KLYNGESAMARBEJDET
Mange borgere har siden deltaget i stormøder og 
temagrupper, og der har været en tæt kommunika-
tion med Ringsted Kommune. Der er både blandt 
borgere og politikere stor interesse for klynge-
samarbejdet. Det afspejles i, at mange deltager i 
klyngens arrangementer, møder og arbejdsgrupper. 
En høj svarprocent på 18,1 i en borgerundersøgel-
se, som klyngens styregruppe gennemførte blandt 
områdets borgere i foråret 2018, vidner også om 
opbakning til projektet. 

Undersøgelsen viste blandt andet, at 76 % af de 
borgere, der har besvaret skemaet, vurderer, at hvis 
lokalsamfundene skal overleve, er det nødvendigt 

at samarbejde tæt med de øvrige landsbyer. Langt 
de fleste (67 %) mener også, at klyngesamarbejdet 
vil gøre en direkte, positiv forskel for lokalområder-
ne. Undersøgelsen viste samtidig, at langt de fleste 
borgere (80%) føler tilknytning til det sogn, de bor i, 
mens en noget mindre andel (39%) føler tilknytning 
til hele landsbyklyngen. 

Der er altså stor opbakning til klyngens arbejde, 
samtidig med at der er behov for at styrke fæl-
lesskabet og tilknytningen til hele klyngen. Det er 
blandt andet det, som klyngens aktive deltagere 
har arbejdet for det seneste år, og som de har til 
hensigt at fortsætte med.

UDVIKLINGEN AF STRATEGIPLANEN
Denne strategiplan skal fungere som rettesnor for 
udviklingen af samarbejdet i Søskovlandet Sjæl-
land. Strategiplanen er blevet til i en proces over 
halvandet år, hvor der er etableret en styregruppe, 
en kommunikationsgruppe og en række temagrup-
per. Der har været afholdt stormøder for alle 
borgere, arbejdsmøder i temagrupper, og dialog-
møder med diverse skoler, institutioner, foreninger 
og lokalråd. Der har ligeledes væres god dialog 
med både administrationen i Ringsted Kommune 
og relevante politiske udvalg. Der er som nævnt 
også gennemført en større borgerundersøgelse 

blandt områdets borgere. En handlekraftig kommu-
nikationsgruppe har sørget for, at der er etableret 
forskellige og meget aktive kommunikationsplatfor-
me i klyngen - blandt andet en hjemmeside. Det har 
været medvirkende til, at borgerne har kunnet holde 
sig opdateret om tiltag og arrangementer i klyngen. 

Del 1 beskriver strategien overordnet.

Del 2  beskriver mere detaljeret de enkelte indsats-
områder, fakta, eksempler og organisering.

”Jeg tror på, at de fællesskaber, hvor vi løfter i flok, udvikler sam-
men og involverer hinanden er med til at understøtte kommunens 
udvikling. De attraktive lokalsamfund er dem, hvor borgere oplever, 
at de kan leve - altså hvor der både er mulighed for en sammen-
hængende hverdag og et attraktivt fritidsliv. Og de bedste projekter 
er dem, der gennemføres, fordi lokalområderne ønsker dem - ikke 
de projekter, som "dem oppe på kommunen" har besluttet. Jeg 
håber derfor, at indsatsområderne i Søskovlandet Sjællands egen 
strategiplan, vil lægge sporene for det fremtidige liv i området”

Henrik Hvidesten, Borgmester

5 



DEL 1

6 



7 



VISIONEN
Vi vil sætte Søskovlandet på land-
kortet ved at skabe en fælles identi-
tet, glæde og stolthed over at leve i 
området. 
Vi ønsker, at borgerne oplever 
fællesskab på tværs af geografi, 
traditioner, kulturer og alder - og at 
de finder glæde ved aktivt at deltage 
i udviklingen.
Vores fire lokalområder skal sam-
men blive endnu bedre at leve og bo 
i - i alle aldre. Gennem hele livet. 

Visionen for det tværgående samarbejde i klyngen 
er, at de fire lokalområder bliver endnu bedre at 
leve og bo i.  For borgere i alle aldre. Gennem hele 
livet. 

Formålet er at understøtte nye samarbejder på 
tværs af vores landsbyer, for på den måde at styrke 
livet på landet. Vi vil ikke kun se til – vi vil handle 
aktivt. Der findes masser af viden og ressourcer 
i området og ambitionen er, at få denne omsat i 
projekter og et forstærket fællesskab.

Klyngens tiltag skal også være med til at styrke 
kendskabet til alle de gode aktiviteter der er i vores 
område, finde potentialer og gøre beboere og folk 
udefra opmærksomme på de gode kvaliteter vi har. 
Vi vil hellere have udvikling end afvikling! Og bor-
gerne må gerne føle sig rigtig godt tilpas ved at bo 
herude, føle ejerskab og mærke fællesskabet. 

DEN GRØNNE TRÅD
STRATEGIPLAN FOR 
SØSKOVLANDET  
SJÆLLAND

”Motivationen for at igangsætte klynge-
projektet var en stærk tro på, at ”sammen 
er vi stærkere”. Lokalområderne skulle 
udvikles sammen uden at sætte de enkelte 
områders særegenhed over styr. Vision og 
plan for Søskovlandet viser, at indsatsens 
har båret frugt. Borgerne er de egentlige 
eksperter for udvikling af det gode, hele 
liv på landet. Projekter, der udspringer 
”fra bunden” har den bedste mulighed for 
succes”

Dorte Lau Baggesen, formand for Harald-
sted og Allindemagle Lokalråd.
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DEN RØDE TRÅD  
I STRATEGIEN ER GRØN
Det er et gennemgående tema i 
strategien at arbejde med naturen 
som et stærkt potentiale - og som et 
samlingspunkt for klyngen. 
Det handler både om at bevare og 
udvikle naturen i klyngen - og om at 
skabe bedre adgang og anvendelse 
af områdets naturrigdom. 

UDFORDRINGER OG POTENTIALER 
Arbejdsmarked og erhvervsliv er indenfor pend-
lingsafstand, og generelt findes en positiv udvikling 
i bosætningen. Der er – de fleste steder - et stort 
engagement blandt borgere og god interesse for at 
styrke samarbejdet på tværs. Særligt er der mange 
borgere, som er interesserede i at bidrage til at 
forbedre adgangen til naturen.  

For at kunne holde fast i den positive befolknings-
udvikling er det afgørende, at der arbejdes med at 
styrke områdets potentialer og attraktivitet, så det 
ses via kommende tilflytning af f.eks. børnefamilier 
fra hovedstadsområdet. 

EN GRØN STRATEGIPLAN
Naturen er et særligt potentiale i klyngeområdet. 
Derfor kan en endnu stærkere udvikling og mere 
fokus på natur og naturoplevelser styrke fællesska-
bet og ikke mindst det sunde og aktive hverdagsliv.  
Samtidig er det et tema, som flest har vist interesse 
for, og som der også syntes kommunal opbakning 
til. Derfor har strategiplanen for Søskovlandet Sjæl-
land et gennemgående grønt tema. Et omdrejnings-
punkt i strategiplanen er natur og tiltag, som har til 
formål at styrke oplevelser og bevægelse i naturen. 
Med andre ord er den røde tråd i strategiplanen 
grøn.
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DE FØRSTE INDSATSOMRÅDER 
Søskovlandet Sjælland ønsker at styrke attraktivitet 
ved at have fokus på tre målsætninger:  
• Styrke fællesskabet på kryds og tværs i klyngen
•  Styrke muligheder for et sundt og aktivt liv
•  Indtænke naturen på den gode måde 

For at opnå målsætningerne vil klyngen have sær-
ligt fokus på fire udvalgte indsatsområder. Priorite-
ringen er sket på baggrund af borgerundersøgelsen 
og temagruppernes arbejde. 

De indsatsområder der arbejdes videre med og 
som forhåbentligt bliver realiseret, ses alle som 
aktiver for hele klyngeområdet og dermed også for 
hele Ringsted Kommune.

De fire indsatsområder bliver uddybet i del 2 i den-
ne strategiplan. Se fra side 18.

1. Cykelveje/stier og trafiksikkerhed  
i Søskovlandet. 
Der arbejdes for en kombination af sikre cykelveje/
stier mellem de større bysamfund og ikke mindst 
sikre skoleveje for vores børn. Cykelstierne kan 
være i kombination med rekreative stier, der kan 
cykles på. Oplevelsesstien kan ses som model og 
som udgangspunkt for cykelvejene. Alle eksisteren-
de cykelstier vil være en væsentlig del af det samle-
de hele. Udfordringen ligger i at forbinde cykelstier 
og etablere nye. Der arbejdes samtidig tværgående 
for at øge trafiksikkerheden i klyngeområdet.

2. Naturpark Søskovlandet Sjælland. 
Der arbejdes for en Naturpark i klyngeområdet, 
gerne suppleret med naturpark i og omkring Gyr-
stinge Sø og langs med Ringsted Å til Vrangstrup. 
Naturparken ses som et Friluftsråds pilotprojekt, 
hvor der er 5 års indkøring. Der tilstræbes overord-
net deltagelse fra Ringsted Kommune i et samska-
belsesprojekt med klyngen.
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3. Udendørs aktivitets- og naturhus  
i Søskovlandet Sjælland. 
Der arbejdes for et nytænkt udendørs samlingssted 
set i bred forstand - og med en mangeartet bruger-
flade. Et hus som samlingspunkt for sport og motion 
i det fri, suppleret med naturlære og de mere stille 
naturaktiviteter.

4. Kommunikation  
i Søskovlandet Sjælland. 
Der arbejdes for en forstærket og optimeret kom-
munikation i klyngeområdet med fælles hjemme-
side, Facebook-gruppe med mere. En portal, hvor 
alle aktuelle aktiviteter og begivenheder vil kunne 
kommunikeres til alle borgere i klyngen og hvor cy-
kelveje, stier, naturpark, outdoor-aktiviteter, eksiste-
rende mødesteder og aktiviteter vil være bærende 
elementer. En fremtidig kommunikations-platform 
nord for Ringsted, hvor alle foreninger og råd i 
klyngen kan koble sig på samme platform og opnå 
fornyelse, samt større og bredere synlighed.
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Sideløbende med indsatsområderne, arbejder 
temagrupper videre med at undersøge og udvikle 
idéer til attraktiv bosætning, dagligvarer, faciliteter, 
kultur og idræt. På sigt kan nogle af disse blive til 
helt nye indsatser. Også helt nye og ukendte idéer 
og temaer kan det blive relevant at indarbejde i 
strategien. 

Strategien fungerer som et dynamisk værktøj, der 
sætter retningen lige nu, men ses også at kunne 
danne baggrund for nye fremtidige strategier. Dette 
er kun begyndelsen.  

Undervejs i processen har der også - med succes - 
været afholdt forskellige ad hoc-arrangementer - og 
det vil der også blive rigtig god plads til i fremtiden. 

INDSATSOMRÅDER:

• Sikre cykelveje/stier

• Naturpark

• Det Fælles Aktivitets- og 
Naturhus

• Fælles kommunikation

SØSKOVLANDET 
ER ET GODT STED 
AT LEVE OG BO. 
FOR BORGERE  
I ALLE ALDRE.  
GENNEM HELE 
LIVET

TEMAER UNDER  
UDVIKLING:

• Fælles strategi for  
udvikling af faciliteter

• Kultur- og idræt

• Dagligvarer

• Bosætning

NYE IDÉER:

• ?
• ?
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HVORFOR EN GRØN STRATEGIPLAN? 
Søskovlandet er kendetegnet ved rigtig mange na-
turkvaliteter. Det er noget borgerne i klyngen sætter 
stor pris på. I borgerundersøgelsen svarede 62%, 
at områdets naturkvaliteter er en af de vigtigste 
grunde til, at de bor her. Mange borgere har også 
givet udtryk for, at de ønsker en bedre adgang 
til naturen, og at det kan være med til at styrke 
fællesskabet og kan give en bedre hverdag. Mange 
udtrykker, at områdets natur er fantastisk og fore-
slår at udbygge adgangen til naturen til forskellige 
formål lige fra friluftsaktiviteter i og omkring søerne 
til særlige hundeluftnings-områder. Meget tyder på, 
at der er et uudnyttet potentiale, hvor naturen i hø-
jere grad kan komme til at fungere som mødested 
for borgerne og give nye oplevelser.

Ved flere borgermøder og sidst ved borgermødet 
om Outdoor i januar 2019, var der stor tilslutning til 
at arbejde med oplevelser og aktiviteter i naturen. 
Mange idéer kom på banen. Der har siden været 
stort engagement omkring arbejdet med disse 
temaer. I klyngens første leveår har der således 

været en meget dedikeret temagruppe, som har 
arbejdet seriøst med at udvikle idéer til tiltag, som 
kan styrke adgangen til naturen.

DEN GRØNNE STRATEGIPLAN 
MÅ MEGET GERNE FØRE TIL 
AT:
• Borgere i Søskovlandet mødes i 

naturen og er aktive sammen.
•  Søskovlandet er et område, som 

er kendt for de gode naturoplevel-
ser. Mange turister og tilflyttere 
tiltrækkes af den rige natur og den 
gode adgang til oplevelser. 

•  Udviklingen sker med stor op-
mærksomhed om at skabe en 
gunstig synergi mellem naturople-
velser og naturbevarelse. 

Sammen med borgerundersøgelsen er det i den proces og på den baggrund, at indsatsområderne, 
cykelveje/stier, naturpark samt fælles aktivitets- og naturhus er blevet udvalgt. 
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TAK TIL ALLE BORGERE 
At arbejde med frivillighed er en særlig kunstart og 
den bliver særlig stor, når det handler om at dele 
ting med hinanden og finde nye fællesskaber. Nogle 
gange på helt ukendte områder.

Det er Styregruppens oplevelse, at der er stor vilje 
tilstede blandt borgerne til at bidrage og yde en ind-
sats for de fælles emner, der gavner hele Søskov-
landet Sjælland. En af vores store opgaver bliver at 
lede den frivillige proces hen imod de fælles mål, 
vi har defineret i denne plan. Håbet er også, at vi 
vedblivende kan rekruttere endnu flere nye ildsjæle 
og engagerede borgere til at trække i den fælles 
retning – også når store opgaver kommer ind på 
lystavlen.  

Konceptet omkring landsbyklynger er nu afprøvet 
og mange erfaringer er gjort landet over. Med støtte 
fra DGI, Realdania og Lokale - og Anlægsfonden 
føler vi os godt rustet til at fortsætte den spæn-
dende proces, vi har startet. Nu handler det om at 
bringe vores landsbyklynge-samarbejde ind i næste 
fase.  Et samarbejde der skal analysere, konkreti-
sere og gerne implementere vores indsatsområder 
frem til naturpark, cykelveje/stier, aktivitets- og 
naturhus samt forskellige løbende ad-hoc arrange-
menter. Ikke mindst skal vi understøtte og udbygge 

vores måde at kommunikere på. Kommunikationen 
er en meget væsentlig medspiller i vores arbejde. 
Uden den kan vi ikke komme i mål med vores 
visioner. 

Der skal lyde en særlig tak til alle jer frivillige, som 
har bidraget til at Søskovlandet Sjælland er kommet 
hertil. Det er langt og det er på meget kort tid. Det 
er fantastisk at opleve så stor interesse for et så 
diffust emne som opbygning af en landsbyklynge er. 
Styregruppen er ikke i tvivl om, at der vil dukke flere 
interesserede borgere op. Flere der vil være med til 
at udvikle idéer og føre dem ud i livet. Til gavn for 
vores allesammens Søskovland.

Takken skal selvfølgelig også lyde til DGI, Realda-
nia og Lokale- og Anlægsfonden for det værdifulde 
baggrundsstof, økonomien, borgerundersøgelsen 
og de mange erfaringer, der er delt med os. Og til 
Ringsted Kommune for den gode sparring under-
vejs i processen og det der venter forude.

Resten af denne strategiplan du nu sidder og læser, 
beskriver vores indsatsområder mere detaljeret. 

Fortsat god læselyst.
Styregruppen Søskovlandet Sjælland
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Landsbyklyngen Søskovlandet ligger i den nord-
lige del af Ringsted Kommune og omfatter de fire 
lokalområder Fjellebro/Kværkeby, Vigersted og 
Jystrup/Valsølille i øst og Haraldsted/Allindemagle i 
vest. Klyngen dækker over 6 sogne med i alt 5.460 
borgere. Langt størstedelen af området ligger nord 
for Vestmotorvejen og er kendetegnet ved et meget 
attraktivt og varieret landskab med en god blanding 
af agerland, mange skove, moser, ådale og søer 
samt flere større og mindre landsbyer.

Naturen i området er fantastisk med enestående 
lokaliteter som bl.a. Kværkeby mose, Kværkeby 
Fuglereservat, Vigersdal Å, Skee Mose, Harald-
sted- og Gyrstinge Sø og de vidtstrakte skove, 
herunder Allindelille Fredskov, Humleore skov, 
Ærtebjerg skov, Skjoldenæsholm skovene, Vrange-
skov og Vesterskov. Men området har også spillet 
væsentlige roller op gennem historien og vigtige 
kapitler i Danmarkshistorien er ’skrevet’ her.

Bosætning i landsbyerne er med deres forskellige 
muligheder attraktive for nuværende og fremtidige 
borgere. I flere landsbyer er der mulighed for endog 
større udbygninger. Beskrivelser ses i den gæl-
dende kommuneplan. De 6 -7 landsbyer varierer i 
størrelse. Gode trafikforbindelser giver beboerne 
mulighed for at arbejde i større byer på Sjælland og 
i hovedstadsområdet. Sammen med gode mulighe-
der for at benytte hjemmearbejdspladser, giver det 
et godt grundlag for et fornuftigt arbejdsliv.

Der er samlet set sket et meget lille fald i antallet af 
borgere fra 5.499 borgere i 2007 til 5.460 borgere 
i 2018. Et fald på i alt 39 personer. Udviklingen ser 
dog ud til at være vendt. Siden 2014 har samtlige 
sogne i klyngen haft fremgang i antallet af borgere, 
men dog så lille en fremgang, at det ikke opvejer et 
fald samlet set over perioden 2007-2018. Ringsted 
Kommune har i samme periode oplevet befolk-
ningsfremgang som en af de få landkommuner 
gennem hele finanskrisen.

OM SØSKOVLANDET 
SJÆLLAND 
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I 2014 igangsatte Landsbyforum et samarbejde 
med Ringsted Kommune om et udviklingsprojekt, 
hvor alle lokalrådene udarbejdede deres egne ”Hel-
hedsplaner” med visioner for områdernes udvikling. 
Helhedsplanprojektet betød bl.a. at Haraldsted/Al-
lindemagle, Jystrup/Valsølille, Vigersted og Fjelle-
bro/Kværkeby (samt Gyrstinge lokalråd) udtrykte 
ønske om et samarbejde på tværs for at fremme 
dannelsen af en naturpark.

I 2017 blev det muligt at deltage i Realdania, Lo-
kale- og Anlægsfonden samt DGI´s projekt Lands-
byklynger som adresserede skabelsen af synergi 
og identitet. 

Byrådet besluttede derfor den 8. maj 2017 at 
ansøge om deltagelse i projektet samt at stille en 
administrativ medarbejder til rådighed. Med et tillæg 
til Helhedsplanerne vedtog de fire lokalråd formelt 
at indgå samarbejde i klyngeprojektet den 27. 
oktober 2017.

I de 1½ år der er gået siden projektet tog afsæt, har 
Ringsted Kommune, sammen med de fire lokalom-
råder, støttet op om at skabe synergi og identitet 
mellem borgerne og lokalsamfund.

Med udarbejdelse af nærværende strategiplan har 
klyngeprojektet igennem borgerinddragelse og 
temagrupper skabt en køreplan for det fremtidige 
arbejde.

Som eksempel på det fremtidige samarbejde kan 
nævnes byrådets hensigtserklæringer for 2019, 
hvor arbejdet med en naturpark og etablering af et 
trail-center skal undersøges. Begge temaer er en 
prioriteret del af klyngeprojektets strategiplan. 

Ringsted Kommune forventer også fremadrettet, at 
det gode samarbejde mellem borgerne i klyngeom-
rådet og Ringsted Kommune kan være med til at 
sikre, at strategiplanens hovedmål bliver gennem-
ført.  

RINGSTED KOMMUNE OG 
SØSKOVLANDET SJÆLLAND

”Lokalrådene vil medvirke til at arbejde for 
etablering af en lokal ”naturpark”, evt. som 
en udvidelse af Nationalpark Skjoldunger-
nes Land i Lejre, der som bekendt vil støde 
op til kommunegrænsen ved Skjoldenæs-
holmskovene ind imod Ringsted Kommune.
Efter at Ringsted Kommune har overtaget 
Haraldsted- og Gyrstinge søerne vil Harald-
sted- og evt. Gyrstinge sø inkl. søbredder 
kunne være parkens sydlige grænse. Fra 
Haraldsted Søs´ østlige bredder kunne 
det tænkes, at hele ådalen/tunneldalen 
omkring Vigersdal Å mod øst også kunne 
indgå i en ”naturpark”, herunder Fuglere-
servatet”

Citat fra Helhedsplanerne
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Hvorfor?
I Søskovlandet Sjælland har vi valgt at arbejde med 
cykelveje/stier og trafiksikkerhed, fordi vi ønsker at 
skabe bedre mulighed for, at klyngens beboere kan 
have et aktivt liv. At cykle, løbe og vandre vil være 
langt mere nærliggende for borgerne, når det kan 
foregå trygt – i alle aldre, alene eller sammen. 

Ringsted Kommune har i en årrække praktiseret 
sloganet ”Alle børn cykler”. Skal klyngens beboere 
leve op til dette fortrinlige slogan, kræver det sikre 
cykelveje for børnene. Kun ved trafiksikre veje, tør 
forældre slippe børnene løs på cykel. Ved sikre 
cykelveje vil voksne også i langt højere grad bruge 
cyklen som transportmiddel til og fra arbejde, til sta-
tionen i Borup og Ringsted og når der skal handles 
ind i Ringsted by. Vi ser gerne, at endnu flere tager 
cyklen og lader bilen stå. Vi ønsker øget opmærk-
somhed på cykler og bæredygtig trafik.

Cykelstier og rekreative stier har stor betydning for 
det at bo trygt på landet. Derfor tror vi også på, at 
det giver bedre forudsætninger for at kunne fasthol-
de og tiltrække børnefamilier til området. 

Sikre cykelveje/stier, som binder lokalområderne 
sammen, ser vi desuden som en vigtig forudsæt-
ning for at styrke sammenhæng og fællesskab 
mellem de fire lokalområder.

Hvordan? 
Der arbejdes fremadrettet for en sammenhæn-
gende trafiksikker og rekreativ cykel- og vandresti 
mellem de større landsbyer og samfund i Søskov-
landet. Der vil være særligt fokus på at gøre det 
sikkert at færdes på cykel - primært for vores børn 
- til og fra skoler, faciliteter og mødesteder.

Der vil blive arbejdet både med eksisterende cykel-
stier og med helt nye. Kombinationen af sikre cykel- 
og vandrestier og tilgængelighed til naturen bliver 
sat i højsædet.

Oplevelsesstien er et godt eksempel på et stisy-
stem, der tilgodeser både cykling, vandring og 

CYKELVEJE/STIER OG 
TRAFIKSIKKERHED

VISIONEN FOR  
INDSATSOMRÅDET
• Børn og voksne skal kunne 

færdes trygt og sikkert mel-
lem lokalsamfundene. Det 
giver nærvær, sammenhold 
og nye netværksmuligheder

•  Sikre cykelveje/stier bidrager 
til øget motion og færdsel i 
naturen og skaber mulighed 
for sund livsstil – for flere 
generationer

•  Skolesøgende børn skal kunne 
færdes sikkert på cykel til og fra 
skole, til idrætsfaciliteter, til spej-
der, til mødesteder og aktiviteter 
på tværs af sogne

• Cykelstier kan styrke til-
flytning og fastholdelse af 
børnefamilier i klyngen

•  Alle landsbyer i klyngeom-
rådet og gerne i hele kom-
munen bør forbindes til et 
cykelstinet, der ansporer 
pendlere til at skifte fra bil til 
cykel
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tilgængelighed til naturen. Derfor vil vi bygge videre 
på Oplevelsesstien mod syd til Kværkeby og Fjæl-
lebro og mod nord og vest til Jystrup, Allindelille, 
Skee, Haraldsted og Allindemagle. 

Der vil desuden blive arbejdet med særlige udfor-
dringer i forhold til den generelle trafiksikkerhed. 

I Søskovlandet er der er en række trafikale årer, 
som i vid udstrækning afskærer kørende, cyklende 
og gående trafik på tværs af klyngeområdet. Blandt 
andet er der ikke etableret mulighed for sikker 
krydsning af Køgevej, Roskildevej og Holbækvej for 
de bløde trafikanter. Det er særligt et problem på de 
mest befærdede skolevejsstrækninger. 

Det er også en udfordring for cykeltrafik og bør-
nenes mobilitet, at der mangler cykelstier gennem 
landsbyer med skolesøgende børn, og at der ge-
nerelt mangler cykelstier i forbindelse med skoler, 
faciliteter og mødesteder.

Oplevelsesstien og cykelstien mellem Kværke-
by og Vigersted er eksempler på velfungerende 
tiltag, som skaber gode forudsætninger for sikker 
cykeltrafik. 

Oplevelsesstiens lange forløb går fra øst til vest i 
klyngeområdet og kan med enkelte opgraderinger 
bidrage meget til trafiksikkerheden i klyngeområ-
det. Dog mangler stadig en mindre, men meget 
væsentlig strækning på ca. 2 km fra Roskildevej til 
Værkevadsvej. I øjeblikket køres der en væsentlig 
omvej langs med Roskildevej og med farlige kryds-
ninger af denne.

HENSIGTSERKLÆRING FRA 
RINGSTED KOMMUNE MAT-
CHER KLYNGENS TANKER:

Sådan gør vi det lækkert at cykle: 
Byrådet vil undersøge mulighederne 
for at få endnu flere ture omdannet til 
cykelture, med særlig indsats på de 
korte ture. Det at vælge cyklen skal 
være et attraktivt tilvalg, og det handler 
om, hvordan vi indretter vores byrum, 
og om vi kan lave kampagner, der ar-
bejder med adfærden. Flere cykelture 
er både godt for vores miljø og vores 
helbred, og så bliver der automatisk 
mere plads på vejene for dem, der 
vælger bilen. 
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Hvad nu?
Allerede tidligt i processen tilbød trafikgruppen 
under ”Natur og Trafik” at arbejde videre med cykel-
veje/stier mellem landsbyer og sogne, herunder 
også at sætte fokus på trafiksikkerheden generelt. 
Det arbejde kommer trafikgruppen til at fortsætte 
med.

Søskovlandet Sjælland vil indlede et samarbejde 
med Ringsted Kommune om kortlægning af mulig-
heder for sikre cykelveje. Kortlægning og priorite-
ring ses gerne som et partnerskab mellem klyngen, 
Ringsted Kommune og ekstern rådgiver.

Der skal arbejdes hen imod en realistisk rapport, 
som kan ligge til grund for prioritering og realisering. 
En rapport der kan ligge klar, når nationale puljer 
igen åbnes op for ansøgninger til nye cykelveje.

Indsatsområdet ”Sikre cykelveje” afklares i videst 
muligt omfang i forhold til de største og væsentlig-
ste lodsejere. 

Siden opstarten af klyngesamarbejdet er der kort-
lagt forskellige trafikale udfordringer i hele klyngen. 
Der er udarbejdet et katalog som synliggør fælles 
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problematikker, ligesom også helt lokale udfordrin-
ger er beskrevet. Dette arbejde er sket i samklang 
med lokalrådene fra tre af sognene og skal ses som 
et supplement og opbakning til helt lokale initiativer. 
Tanken er at bære kataloget frem til det administra-
tive og politiske niveau, så der fremadrettet kan 
sættes fokus på de udfordringer, der har bidt sig 
fast herude, hvor problemerne mærkes. 

HELLERE PÅ FORKANT 
Adskillige gange de sidste mange år 
har der været både nationale og euro-
pæiske økonomiske puljer til fremme af 
sikre cykelveje. Derfor er det afgøren-
de ved fremtidige puljer, at der ligger 
konkrete planer for cykelstier i klynge-
området. Kun på denne måde kan vi 
komme med inden det er for sent

HENSIGTSERKLÆRING FRA 
RINGSTED KOMMUNE MAT-
CHER KLYNGENS TANKER:

Hastighedsdæmpende foranstalt-
ninger: Byrådet lægger vægt på en 
høj trafiksikkerhed i kommunen. Ved 
kommende trafiksikkerhedsarbejde 
vil nedsættelse af hastigheden samt 
etablering af hastighedsdæmpende 
foranstaltninger – som fx bump, heller 
og indsnævringer på veje – blive prio-
riteret. 
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Hvorfor?
En naturpark kan være med til at gøre Søskovlan-
det til et samlet område med attraktive helhedsople-
velser. Med en naturpark ønsker vi at give natur- og 
kulturoplevelser af høj kvalitet til alle lokale borgere. 
Vi ønsker at skabe gode rammer for friluftslivet i alle 
afskygninger - motion, sport, fordybelse, afslapning, 
familieoplevelser, fællesskab og samvær på tværs 
af områder, generationer og interesser.

En naturpark kan også skabe rammen for bære-
dygtig turisme, ligesom lokale fødevareproducen-
ter og andre erhvervsdrivende kan nyde godt af 
naturparkens brand. På den måde kan naturparken 
medvirke til at styrke det positive image af Ringsted 
Kommune med Søskovlandet midt i mulighederne.

Siden de første Helhedsplaner i kommunens 10 
lokalområder blev udarbejdet ultimo 2014, har der 
været et ønske om etablering af en naturpark i 
vores fire lokalområder. Undervejs i klyngesamar-
bejdet fra begyndelsen af 2018 og ved den store 
borgerundersøgelse, er det blevet bekræftet, at 
naturen er et af områdets største aktiver - og at 
borgerne vil en smuk og tilgængelig natur.

Det har samtidig vist sig, at der også er opbakning 
og interesse for en naturpark i kommunens ”Grønt 
Råd”, og at kommunens politikere i budgetlægnin-
gen for 2019 har indsat en hensigtserklæring om 
etablering af en naturpark.

Hensigtserklæringen gør administrationen i stand 
til at undersøge mulige arealer med udgangspunkt 
i de naturbeskyttede §3 områder. Et arbejde der i 
foråret 2019 så småt er igangsat.

Søskovlandet Sjælland vil arbejde for en naturpark, 
gerne suppleret med arealer i og omkring Gyrstinge 
Sø og langs med Ringsted Å til Vrangstrup. Der 
tilstræbes stor deltagelse fra Ringsted Kommune i 
et samskabelsesprojekt med lodsejere og klyngen.

NATURPARK

VISIONEN FOR  
INDSATSOMRÅDET
• Med en naturpark vil vi skabe 

bedre muligheder for, at borgere i 
Søskovlandet kan mødes i natu-
ren og være aktive sammen

•  Med etablering af en naturpark 
håber vi, at Søskovlandet i endnu 
højere grad bliver et område, som 
er kendt for de gode naturoplevel-
ser, og at mange turister og tilflyt-
tere tiltrækkes af den rige natur og 
den gode adgang til oplevelser i 
naturen

•  Naturparken kan blive et aktiv for 
erhvervsdrivende landbrug, små-
brug, skovbrug og hjemmeproduk-
tion via mærkningen Naturpark og 
et fælles logo

•  Det er vigtigt, at alt dette sker med 
stor opmærksomhed om at skabe 
en gunstig synergi mellem natur-
oplevelser og naturbevarelse, og at 
naturparken udvikles i dialog mel-
lem lodsejere, borgere, erhvervsliv 
og interesseorganisationer
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Hvordan? 
Efter møder med Friluftsrådet og møder med Ring-
sted Kommune vil klyngesamarbejdet anbefale, 
at der arbejdes hen imod Friluftsrådets Pilotnatur-
park-koncept, der har en indkøringsperiode på 5 år. 
Med en naturpark under Friluftsrådet kan Søskov-
landet Sjælland få en farbar vej til at få gennemført 
nogle af de initiativer og idéer, som vi har. Det kan 
blive et kvalitetsstempel til det, vi har i forvejen. 
Samtidig giver det en mulighed for at søge økono-
miske midler til nye tiltag i naturparken.

Inden for naturparkens afgrænsning skal der sikres 
en afvejning af benyttelses- og beskyttelseshen-
syn, så natur og værdifulde landskaber bevares på 

måder, der skaber værdi, bæredygtig udvikling og 
tilgængelighed.

I naturparkens etablerings- og driftsfase skal vi som 
borgere involveres bredt. Processen omkring na-
turparkens indhold skal ske i samskabelse mellem 
kommunen, lodsejere, Friluftsrådet og interessere-
de borgere i klyngeområdet. 

I naturparken skal der nedsættes et overordnet 
naturparkråd med repræsentanter fra blandt andet 
lodsejere, landsbyklyngen, kommunen, foreninger, 
lokalråd, museum mv. Naturparkrådets endelige 
sammensætning besluttes af kommunalbestyrel-
sen.

I naturparken kan der f.eks. etableres sheltre-plad-
ser, bygges aktivitets- og naturhus, udvikles stier 
til bl.a. motion og oplevelsesture med afmærkede 
gang- og cykelruter. I stil med det allerede kendte 
fra Oplevelsesstien. Og der kan udvikles markeds-
føring for naturparkens lokale fødevarer og land-
brugsprodukter.
For at opnå Friluftsrådets mærke for Naturpark er 
der 10 kriterier, der skal opfyldes. Disse kan ses på 
Friluftsrådets hjemmeside: www.friluftsraadet.dk

Naturparken skal fremhæve landskabet og give 
den identitet, så der skabes synlige og attraktive 
oplevelser for både lokale og for besøgende. På 
samme tid skal naturparken også understøtte det 
lokale erhvervsliv ved at tiltrække og fastholde 
besøgende, samt give mulighed for videreudvikling 
og markedsføring af ”naturparkprodukter”.

HENSIGTSERKLÆRING FRA 
RINGSTED KOMMUNE MAT-
CHER KLYNGENS TANKER:

Undersøge mulighederne for natur-
park: 
Kommunen bakker op om arbejdet 
med at få udpeget området nord for 
Ringsted by til naturpark. Kommunen 
vil gå i dialog med de mange interes-
segrupper på det grønne område om 
hvordan denne udpegning kan frem-
mes. Med en naturpark får vi mere 
fokus på de naturmæssige værdier, vi 
er så heldige at have i Ringsted.
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Hvor?
Den endelige placering og afgrænsning er ikke fast-
lagt, da det kræver lodsejerkontakt og afklaring om 
tilslutning. Afgrænsningen skal ligeledes tage afsæt 
i kravet om 50% §3-beskyttet natur, samt kravet om 
at området skal være sammenhængende og have 
en passende størrelse.

Naturparken kan muligvis strække sig fra øst ved 
Humleore Skov, Kværkeby Mose, Stængebækken 
Å, Mølleåen, Vigersdal Ådal, Haraldsted Sø med 
Vrangeskov og Haraldsted Skov, Ringsted Ådal og 
med Gyrstinge Sø mod vest. Mod nord vil udstræk-
ningen muligvis kunne være med Allindelille Fred-
skov - Natura2000 -, Valsølille Sø, Skjoldenæsholm 
Gods og slotsruin og Valdemarsvejen grænsende til 
Lejre Kommune.
 
For at en naturpark i vores lokalområde skal give 
god mening, skal den være tilgængelig, så store 
som små kan komme i kontakt med naturen og 
nyde herlighederne, ligesom der skal være mulig-
heder for bevægelse og aktiviteter. Oplevelsesstien 
sikrer god tilgængelighed på længere strækninger 
for personer i alle aldre og med forskellig fysisk 
formåen. 

PRINCIPPER FOR ETABLERING 
AF NATURPARK

Frivillighed
Danske Naturparker er lokalt forankret, 
og frivillighed er et nøgleord i natur-
parkarbejdet – eventuelle tiltag på pri-
vate jorde vil udelukkende og kun ske 
på baggrund af frivillige aftaler mellem 
kommunen og lodsejere.

Ingen restriktioner eller begræns-
ninger
En certificeret naturpark vil ikke medfø-
re restriktioner eller begrænsninger for 
lodsejere og beboere i kommunen. 

Benyttelse og beskyttelse 
Et kerneområde for Friluftsrådets Dan-
ske Naturparker er at skabe en balan-
ce mellem benyttelse og beskyttelse af 
naturen. Det betyder, at der i naturpar-
ken sker en afvejning af brug, turisme-, 
erhvervs- og naturhensyn. 
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SØSKOVLANDETS LOGO

Undervejs i processen med landsbyklyngen 
Søskovlandet Sjælland, har Styregruppen, ved 
et af medlemmerne, udarbejdet et logo, som det 
er tanken at benytte i det fremtidige arbejde og i 
kommunikationen.

Når naturparken er en realitet, vil der blive arbej-
det med muligheden for at hæfte sig på det fælles 
symbol i egen markedsføring af f.eks. landbrugs-
produkter og lign.

Eksempel på logo til egen markedsføring

Logo for Søskovlandet Sjælland
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Hvad nu?
Pilotnaturpark Søskovlandet Sjælland kan indde-
les i tre faser: Den indledende fase, idéfasen og 
arbejdsfasen. 

ARBEJDE

Afklaring af de 
mange arbejds-
opgaver og en 
proces frem mod 
etablering af et 
pilotnaturprojekt 
skal afklares med 
Friluftsrådet og 
deres mærknings-
ordning.

Udgangspunkt for 
en god arbejds-
fase er en fælles 
forståelse og 
accept af vision 
og mål og med 
delmål.

IDÉ

Ejerskab og 
forståelse for 
naturparken er for-
udsætning for en 
god og udviklende 
idèfase. Dette 
gælder idéer til at 
promovere egne 
produkter på den 
ene side, til idéer 
til adgang og op-
hold i naturen på 
den anden side.

Idéfasen skal fun-
gere gennem aktiv 
borgerinddragelse 
enten gennem 
fokusgrupper eller 
borgermøder i en 
tæt dialog mellem 
alle aktører og 
kommende bru-
gere.

INDLEDNING

Naturparken 
etableres gennem 
en aktiv borgerind-
dragelse.

Lodsejere og 
borgerne, som er 
bosat i eller ejer 
arealer inden for 
naturparkvisio-
nens område, 
inddrages tidligt 
ved separate 
møder eller ved 
indbydelse til 
borgermøder. Her 
informeres om 
naturparkbegre-
bet og sammen 
drøftes det at bo i 
eller agere inden 
for naturparkens 
område, herun-
der også at lytte 
til bekymringer, 
muligheder og nye 
idéer til aktiviteter 
– for alle alders-
grupper.

1: 2: 3:
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VISIONEN FOR  
INDSATSOMRÅDET
• Vi ønsker at skabe gode forudsæt-

ninger for et aktivt liv, bevægelse, 
samvær og oplevelser i naturen

•  Med indsatsområdet sætter vi fo-
kus på aktiviteter i naturen - både 
for bredden og for de nørdede

•  Vi ønsker at skabe et mødested 
i naturen, hvor klyngens mange 
forskellige borgere kan mødes og 
hvor der er gode rammer for et 
meget varieret udbud af aktiviteter 

•  Mødestedet er for børnefamilier, 
par og enlige, yngre og ældre, 
sportsentusiaster, naturinteresse-
rede og alle dem, der bare gerne 
vil ud og være mere aktive i natu-
ren

Hvorfor?
I forlængelse af borgerundersøgelsen, borgermø-
derne og et åbent møde om outdoor-aktiviteter i 
februar 2019, arbejdes der med et indsatsområde, 
der kan tilgodese ønskerne om aktiviteter i det fri. 
Dette indsatsområde er nyere end de to andre, og 
derfor er idéerne ikke lige så afprøvede. Ikke desto 
mindre spiller indsatsområdet rigtig godt sammen 
med etablering af naturpark og cykelveje/stier 
mellem landsbyerne. Derfor er det blevet prioriteret 
højt. 

Klyngen vil arbejde for at sikre gode og attraktive 
muligheder for udendørs aktiviteter i form af sport, 
motion, stille fordybelse og indlæring i naturen. Her 
tænkes på udendørs oplevelser og aktiviteter - en-
ten alene eller i fællesskab.

Ambitionen er at mange forskellige borgere på 
tværs af generationer og interesser, skal have gode 
muligheder for at komme udendørs og nyde natu-
ren – aktivt eller stille. 

Det kan f.eks. ske ved etablering af et naturhus 
til udendørs aktiviteter. Et fælleshus kan være det 

AKTIVITETS- OG NATURHUS
DET AKTIVE OG  
DET STILLE UDELIV 
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oplagte mødested når familier, grupper, foreninger, 
dagplejemødre, udendørs sport freaks og naturnør-
der skal mødes. 

Hvordan?
Det vil være nærliggende at arbejde hen imod 
et partnerskab mellem Søskovlandet, Ringsted 
Kommune og Naturstyrelsen om sammen at løfte 
mulighederne omkring outdoor. Her kan der også 
tages hensyn til de mere uorganiserede udendørs-
aktiviteter i kommunen. En trend som er voksende 
overalt i landet. Mange borgere ønsker ikke at være 
en del af de organiserede foreninger, men ønsker 
at have mere frihed omkring deres egen hverdag 
og deres egne aktiviteter. 

HENSIGTSERKLÆRING FRA 
RINGSTED KOMMUNE MAT-
CHER KLYNGENS TANKER:

Trailcenter: Idræt med udgangspunkt i 
naturen er i vækst, og en mulighed for 
at understøtte både den organiserede 
og ikke-organiserede outdoor-idræt 
kan være at etablere et trailcenter. 
Et trailcenter kan beskrives som en 
kombination af klubhus, depot og 
mødested i naturen tæt på skov, vand, 
stier og ruter. Medio 2019 fremlægges 
forslag til modeller for et trailcenter, 
overordnet økonomisk ramme for 
udvikling og anlæg af modellerne samt 
procesplan for eventuel etablering af 
et trailcenter. Der afsættes foreløbig 
500.000 kr. til etablering i 2020.
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IDÉ
Et aktivitets- og naturhus kan være samlingssted 
for mange forskelligartede aktiviteter og emner. Her 
kan forskelligheden mødes og nye venskaber op-
stå. Det kan være samlingssted før en aktivitet eller 
mødested efter afslutning på en aktivitet – eller for 
den sags skyld mange forskellige aktiviteter sam-

tidig. Det kan fx være en mulighed at genopfinde 
og refortolke de gode gamle oplevelsesmuligheder, 
der tidligere var omkring ”Det gamle traktørsted” i 
Vrangeskov.

MOTION 
• Mountainbike, cykelcross, 

landevej og alm. cykling
• Løb, cross-løb, barfodsløb, 

natløb, orienteringsløb
• Vandreture, trekking og 

stavgang
• Crossgym i det fri
• Kano- og kajaksejlads på 

søen og i Vigersdal Å
• Inliners i det fri
• Trampolin
• Klatrevæg for børn
• Bueskydning
• Events
• Triatlon
• Vinterbadning i søen
• Skiløb, langrend 
• Skøjtning/vinter på søen
• Rulleski på asfaltvejene

SAMVÆR OG  
AFSLAPNING MV.
• Der er stor villighed til at 

bevæge sig efter det rette 
fritidstilbud i klyngen. 82 % 
er villige til at transportere 
sig op til 9 km. efter det rette 
fritidstilbud. 

• Der er potentialer for mange 
nye aktiviteter på tværs: 
– Natur og tilgængelighed 
– Infrastruktur i form af stier 
og cykelstier 
– Motion og outdoor 
– Samarbejde om idræt og 
foreningsliv 
– Helt nye fællesskaber  

NATUR- OG KUL-
TUROPLEVELSER 
• Mad i det fri – udekøkken
• Fugleobservationer
• Observationer af planter, 

blomster og træer mv.
• Sankning af urter, valnødder, 

ægte kastanjer mv.
• Leg for dagplejebørn, børne-

haver og indskoling
• Natur- og friluftsundervisning
• Naturskole
• Stjerneobservationer
• Snorkling i søen
• Kulturhistorie som Valsø-

gård, Ridevoldene, kilderne, 
Knud Lavards kapel, Kong 
Humles Borg, gravhøjene 
mv. 

EKSEMPLER PÅ UDE-AKTIVITETER I OG  
OMKRING ET AKTIVITETS- OG NATURHUS
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Der kan måske også være en idé at tænke i en 
café med udskænkning i ”den gamle krostue” og 
servering af kaffe med æblekage, som i gamle 
dage. Dengang familierne i klyngeområdet tog til 
Vrangeskov med tæpper om søndagen og bredte 
dem ud på den store græsplæne med æbletræer. 
Og konkurrerede på keglebanen. Det hele ”pakket 
ind” i helt nye rammer.

Hvad nu?
Næste skridt i indsatsområdet er at konkretisere 
og prioritere idéer relateret til aktivitets- og natur-
huset. Borgere, foreninger, Ringsted Kommune, 
Naturstyrelsen og andre interesserede aktører, skal 
inddrages i processen. Til det formål vil klyngen 
søge om støtte hos Realdania og hos Lokale- og 
Anlægsfonden til projekt- og idéudvikling.

MULIGE SYNERGIER MED OPLEVELSESSTIENS (EKSISTERENDE) 
FACILITETER OG ET NYT AKTIVITETS- OG NATURHUS  

• Bådebro ved Søbjergvej, Valsømagle
• Shelter og multtoilet ved Ridevoldene Haraldsted Sø, Valsømagle
• Stor bådebro/anlægsplatform i Vrangeskov
• Tre bordbænkesæt ved Haraldsted Sø i Vrangeskov og flere lidt længere væk
• Bålhytte, multtoilet, bordbænkesæt og dobbeltshelter i Vrangeskov nord for Haraldstedvej
• Gul rundsti til løb og gang i Vrangeskov – 3,5 km
• MTB-bane i Vrangeskov - 3,5 km
• Motor cross-bane ved Haraldsted
• Adgangssti fra Haraldsted by til Oplevelsesstien
• Opholdsbro 80 meter ud i Haraldsted Sø ved Vestdæmningen
• Grejbank og toilet ved Vestdæmningen
• Bordbænkesæt ved Vestdæmningen
• Udendørs fitness ved Vestdæmningen – under etablering
• Fugletårn ved Vestdæmningen – under projektering
• Ringsted Ro- og kajakklub – Haraldsted Sø, Vestdæmningen
• Ringsted Sportfiskerforening – Haraldsted Sø, Vestdæmningen
• Shelter og ”Lær at Cyklebane” på Bjergvej i Kværkeby – under etablering
• Bålhytte og fiskebro ved Oplevelsesstien mellem Vigersted og Kværkeby - under etablering
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Hvorfor?
En stærk og aktiv kommunikation og gode kommu-
nikationsplatforme er en forudsætning for, at bor-
gere i Søskovlandet kender til initiativer i klyngen 
og dermed til deres mulighed for at engagere sig. 
Klyngesamarbejdet er helt afhængigt af frivillige 
borgeres opbakning og gode kræfter. Det skal være 
tydeligt, hvad der foregår og hvor borgere, der har 
lyst til at engagere sig, kan henvende sig. 

Gode kommunikationsplatforme er også forudsæt-
ningen for at borgere får mulighed for at se ud over 
eget sogneområde og orienterer sig bredt i hele 
Søskovlandet. 

Med aktuel kommunikation kan klyngens borger-
ne i højere grad opleve det at være en del af hele 
klyngeområdet med de mange udbud af aktiviteter. 

Det der foregår i Haraldsted, kan måske også være 
relevant for dem der bor i Kværkeby. Vi ved fra 
borgerundersøgelsen, at rigtig mange er villige til at 
køre op til 9 km for at deltage i fritidsaktiviteter. 

Kommunikation er et stærkt værktøj til at skabe 
sammenhold og til at initiere nye fællesskaber.

Endelig er det vigtigt at være opmærksom på, at 
der også skal kommunikeres om Søskovlandets 
styrker og aktiviteter til interesserede udenfor klyn-
geområdet. Det kan være for at tiltrække turister 
og tilflyttere. Og det kan være for at skabe politisk 
interesse omkring klyngens projekter. 

Hvordan?
Meget tidligt i processen blev Kommunikationsgrup-
pen oprettet til hjælp for Styregruppe og Temagrup-
per. Og dette er gjort med elegance og hurtig 
reaktionsevne. 

KOMMUNIKATION

VISIONEN FOR  
INDSATSOMRÅDET
• Kommunikation skal styrke fælles-

skabet i Søskovlandet
• Skabe synliggørelse og åbenhed 

omkring aktiviteter 
• Invitere alle Søskovlandets bor-

gere ind i det nye fællesskab på 
tværs af sognegrænser  

• Med stærk kommunikation om 
klyngesamarbejdet vil vi øge op-
bakning og engagement

• Kommunikere Søskovlandets 
mange aktiviteter og styrker og 
herved sætte området på land-
kortet - også udenfor Ringsted 
Kommune 

INDSATSOMRÅDETS  
PEJLEMÆRKER

• Synliggøre de aktiviteter Søskovlandet 
arrangerer

•  Synliggøre aktiviteter som de enkelte lo-
kalråd og foreninger i klyngen arrangerer

•  Fælles kalender for hele klyngen
•  Synliggøre kvaliteter om natur, kultur og 

sociale sammenhænge
•  Synliggøre seværdigheder og tilgænge-

lighed
•  Skabe en fælles platform og medvirke 

identitetsskabende via nyheder fra områ-
det 

•  Synliggøre erhverv, herunder fødevare-
producenter

• Vise at Søskovlandet Sjælland er ”læk-
ker” overfor omverdenen og fremmer 
turisme
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Hurtigt blev der arbejdet med at få en hjemmeside 
op at køre. Bistået af DGIs Infoland. En hjemmesi-
de der økonomisk er sat i søen af Realdania, Lo-
kale- og Anlægsfonden og DGI. Alle omkostninger 
hertil er således betalt de første 2 år.

Senere er der afholdt workshop for klyngens 
foreninger, ildsjæle og andre interesserede som 
introduktion til at bruge hjemmesiden og sikre øget 
kommunikation om aktiviteter og deltagelse i en 
fælles kalender. Tanken er, at så mange foreninger 
som muligt selv kan lægge informationer ind på 
hjemmesiden.

Der blev oprettet en Facebookgruppe og en Face-
bookside i sommeren 2018.

I efteråret 2018 kom Søskovlandet Sjælland hjem-
meside op at køre:

 www.søskovlandet.dk

Sideordnet med Søskovlandets hjemmeside er 
der mulighed for at de enkelte lokalråd kan have 
deres egen hjemmeside kørende parallelt, og 
således mangfoldiggøre aktiviteter og begivenheder 
samtidig på to hjemmesider. To lokalråd har givet 
tilsagn om, at de ønsker at komme ind på klyngens 
hjemmeside. Der har ikke været brug for finan-
siering til opnåelse af kommunikationsplatforme, 
idet deltagende borgere har udført alt arbejde og 
vedligeholdelse.

På lang sigt kan det være en idé, at alle fire lokalråd 
placeres sideordnet med klyngens hjemmeside. På 
den måde får borgerne lettere ved at finde de øn-
skede informationer i klyngen, og ”udefrakommen-
de” har én samlet platform at hente Søskovlandets 
informationer på. 

Hvad nu?
Planen er at fortsætte det gode arbejde, herunder 
at være særligt opmærksom på at få flere borgere 
og foreninger til at lægge opslag op på Søskovlan-
dets hjemmeside og kalender, samt i facebookgrup-
pen. 

MIDLER OG MEDIER TIL  
KOMMUNIKATION

• Facebookgruppe og Facebookside
•  Hjemmeside for Søskovlandet
•  Dagblade, lokalblade og lignende medier
•  Tæt dialog med politikere i Ringsted 

Kommune via nyhedsbreve og møder
•  Åbne borgermøder og ad hoc arrange-

menter.
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DER ER MERE I GANG

UDVIKLING AF EN FÆLLES STRATEGI  
FOR FACILITETER, IDRÆT OG KULTUR
Sideløbende med at der arbejdes med de fire 
udvalgte indsatsområder, arbejder temagruppen for 
faciliteter, idræt og kultur videre med at udvikle sig 
hen mod fælles projekter. 

Der er god aktivitet i gruppen og mange ildsjæle 
ønsker at fremme fællesskabet.

Søskovlandets faciliteter og anvendelsen af dem 
er blevet kortlagt. Der er afholdt møder i alle fire lo-

kalområder og der har været dialog med forskellige 
foreninger. Særligt har der været fokus på faciliteter, 
som i alle lokalområderne er stærkt nedslidte og til 
dels forældede. 

Vejen til at etablere et egentligt samarbejde på 
tværs af landsbyerne er dermed taget. 

BOSÆTNING OG DAGLIGVARER
Gruppen har afholdt møder, som har koncentreret 
sig omkring muligheder for ny bosætning samt 
drøftelse af, hvordan begrebet dagligvarer kan 
håndteres.

Der er væsentlige udfordringer i forhold til at drive 
detailhandel i landdistrikterne, og der er kun to 
dagligvareforretninger i klyngeområdet. Den ene er 
Daglig' Brugsen i Jystrup, den anden er OK-tank-
stationen på Roskildevej i Ortved, samt en blom-
sterhandler.

Det er besluttet at kortlægge fødevareproducenter i 
klyngeområdet, så vi kan kommunikere sammen og 
måske åbne op for mulighed for at afholde arran-
gementer af fælles interesse, f.eks. høstmarked og 
lignende. 

Ang. bosætning er det således, at landzonelands-
byer ikke kan modtage byudvikling iflg. planloven, 
mens byzonelandsbyer godt kan. Derfor er flere 
landsbyer udelukket fra at foretage byudvikling som 
f.eks. Haraldsted. Der er stor interesse for at kunne 
udnytte eksisterende bygninger på gårdene til nye 
beboelser, og Søskovlandet Sjælland er sikkert ikke 
det eneste landdistrikt med disse udfordringer. 

Der er private initiativer til bosætning i Jystrup, 
Vigersted og Fjællebro m.fl., men temagruppen har 
endnu ikke et egentligt forankret indsatsområde at 
arbejde med indenfor bosætning.
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KLYNGENS ORGANISERING 

Der er skabt en stabil, men løs organisering i klyn-
gen - med en styregruppe, en kommunikationsgrup-
pe og tre temagrupper. Efter anbefaling fra DGI har 
vi tilstræbt en løs organisering, da det tiltaler flest 
frivillige i denne slags samarbejder. 

STYREGRUPPEN
Styregruppe består af borgere fra alle fire lokalom-
råder og en repræsentant fra Ringsted Kommune. 
Styregruppens formand er Ulrich Hjort Hansen fra 
Haraldsted og næstformand er Frank Nielsen fra 
Ringsted Kommune. Styregruppen afholder møde 
ca. en gang om måneden. 

Styregruppens opgaver er at sætte retning og 
prioritere indsatsområder og aktiviteter. Det gør 
de blandt andet ud fra klyngens ”Retningslinjer 
for prioritering af projekter i klyngen Søskovlandet 
Sjælland”. Se side 41. 

Styregruppen kan være behjælpelig med fonds-
ansøgninger og netværke, hvis det kan hjælpe 
projekter på vej. Derudover står styregruppen for 
kontakten til kommunens administrative og politiske 
niveauer. Styregruppen hjælper også gerne med at 
styrke samarbejdet mellem foreninger og aktører i 
klyngen. 

Kontaktoplysninger for Styregruppen:

Formand
Ulrich Hjort Hansen
Mail: uhjorthansen@gmail.com
Tel: 51 15 05 35

Næstformand
Frank Nielsen
Mail: fni@ringsted.dk
Tel: 57 62 63 67

Medlem
Finn Andersen
Mail: fia@ringsted.dk
Tel: 28 57 84 31

Medlem
Lasse Bremer
Mail: lasse@bremerdk.com 
Tel: 29 62 52 02

Medlem
Peter Hansen
Mail: ph@carlhansens.dk
Tel: 20 83 60 90
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KOMMUNIKATIONSGRUPPEN

Kommunikationsgruppen har stået for opbygning 
og etablering af klyngens hjemmeside og face-
bookside, ligesom gruppen vejleder styregruppe, 
temagrupper og borgere om brug af hjemmesidens 
fælles-kalender. Også vedligeholdelse af kommu-
nikationsplatformene ligger i kommunikationsgrup-
pen.

Kommunikationsgruppen laver forskellige opslag 
og nyheder på diverse medier. Samtidig er det me-
ningen, at andre borgere og foreninger selv lægger 

opslag op i kalender og på facebookside, så det 
ikke er kommunikationsgruppen, der alene står for 
at fylde indhold ind på kommunikationsplatformene. 

Kontaktoplysninger  
for kommunikationsgruppen:

Medlem 
Lene Lundgren
Mail: lene74lundgren@gmail.com
Tel: 31 90 95 53

TEMAGRUPPER
Der er i øjeblikket flere temagrupper i Søskov-
landet:

Natur
Medlem 
Aksel Leck Larsen
Mail: aksel@lecklarsen.dk
Tel: 30 24 01 07

Medlem
Jon Feilberg
Mail: jonfeilberg@gmail.com
Tel: 40 15 05 98

Medlem
Laura Weidick
Mail: lauraweidick@gmail.com
Tel: 21 65 78 84

Trafik
Medlem
Eva Kristensen
Mail: helkri@gmail.com
Tel: 28 55 21 01

Medlem 
Wivi Holt 
Mail: wiviholt@yahoo.dk

Medlem 
Arne Rugtved
Mail: arnerugtved@dlgmail.dk

Medlem
Henrik Holt
Mail: henrikholt@live.dk

Faciliteter, idræt og kultur
Medlem
Thomas Laustsen 
Mail: tla@pha.dk 
Tel: 72 48 26 49

Medlem 
Lasse Bremer 
Mail: lasse@bremerdk.com 
Tel: 29 62 52 02

Medlem
Ulrich Hjort Hansen
Mail: uhjorthansen@gmail.com 
Tel: 51 15 05 35

Medlem 
Finn Andersen
Mail: fia@ringsted.dk
Tel: 28 57 84 31

Bosætning og dagligvarer
Medlem 
Lisbeth Due Andersen 
Mail: lisbethdue@hotmail.com
Tel: 29 60 89 22
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BORGERE OG FORENINGER I KLYNGEN

STYREGRUPPE MED BORGERE  
FRA ALLE SOGNE OG RINGSTED KOMMUNE

• Sætte retning og prioritere
• Hjælpe med fondsansøgninger
• Kontakt til Ringsted Kommune
• Skabe netværk og samarbejde mellem foreninger og 

aktører i klyngen
• Involvering af og kommunikation med borgere

KOMMUNIKATIONSGRUPPE

• Vedligeholdelse af hjemmeside 
og facebookside

• Vejledning til styregruppe, 
temagrupper og borgere om 
kommunikation og brug af fælles 
kalender

TEMAGRUPPE 
NATUR OG TRAFIK

• Udarbejde planer og 
gennemføre aktiviteter 
indenfor temaet

TEMAGRUPPE 
BOSÆTNING OG 
DAGLIGVARER

• Udarbejde planer og 
gennemføre aktiviteter  
indenfor temaet

TEMAGRUPPE 
FACILITETER

• Udarbejde planer og 
gennemføre aktiviteter  
indenfor temaet

RINGSTED KOMMUNE

• De administrative  
og politiske niveauer

Alle borgere og foreninger, som ønsker at skabe 
aktiviteter og tiltag til styrkelse af fællesskabet, er 
velkommen til at bruge klyngens organisering og 
kommunikationsplatforme. Ikke mindst er alle vel-
kommen til at bidrage til temagruppernes arbejde. 
Har man ønsker om at arbejde med andre og nye 
temaer, kan Styregruppen eller Temagrupperne 
kontaktes. 
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Alle aktiviteter og tiltag, som kan styrke fællesskab 
og samarbejde i klyngen er velkomne og kan bruge 
klyngens kommunikationsplatforme - herunder 
hjemmeside og facebookgruppe.

Hvis klyngesamarbejdet skal være afsender/samar-
bejdspartner på ansøgninger til støtte af projekter, 
skal projektet dog vurderes ud fra en række kriteri-
er. Det er styregruppen, som foretager vurderingen.
Der skelnes mellem store og små projekter/ansøg-
ninger med beløb på hhv. over og under 50.000 kr.
Både store og små ansøgninger skal leve op til 
følgende: 

• Projektet skal dække en målgruppe og et behov 
på tværs af flere lokalområder i klyngen.

• Projektet skal spille ind i klyngens vision.

Store ansøgninger skal derudover leve  
op til følgende: 
• Projektet skal have opbakning fra foreninger/bor-

gere fra flertallet af lokalområder. 
• Der skal have været en proces med aktiv delta-

gelse fra foreninger, interessenter og borgere i 
alle fire lokalområder, som har ført til en priorite-
ring af det pågældende projekt.

• Der skal være foreninger, interessenter og/eller 
borgere, der vil påtage sig ansvaret for at gen-
nemføre projektet. 

Alle lokalråd og foreninger er naturligvis velkom-
ne til selv at tage initiativ til aktiviteter eller søge 
om fondsmidler til egne projekter. Det er blot, hvis 
klyngen Søskovlandet Sjælland skal bruges som 
platform eller samarbejdspartner for ansøgninger, 
at projektet skal leve op til disse krav.

RETNINGSLINJER
FOR PRIORITERING AF  
PROJEKTER I KLYNGEN  
SØSKOVLANDET SJÆLLAND
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Ringsted Kommune Landdistriktspolitik
www.ringsted.dk/nyheder/borger/ 
ny-landistriktspolitik-paa-plads

Danmarks Statistik 
www.statistikbanken.dk, 23. maj 2018.

Facebook for Søskovlandet:
Landsbyklyngen Søskovlandet Sjælland

Landsbyforum Ringsted 
www.landsbyforum-ringsted.dk/

Vigersted Lokalråd 
www.vigersted.net/

Landsbyforeningen for Jystrup og Omegn
www.jystrup.dk/ 

Haraldsted-Allindemagle Lokalråd 
www.flueblomsten.dk/

Fjellebro/Kværkeby Borgerforening: 
www.kvaerkeby.com/

Hjemmeside for Søskovlandet Sjælland 
www.søskovlandet.dk

Kampagnen Landsbyklynger
www.landsbyklynger.dk/

Realdania: 
www.realdania.dk/

DGI
www.landsbyklynger.dk

Lokale- og Anlægsfonden
www.loa-fonden.dk
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