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Vision for friluftslivet
Friluftsmulighederne i Silkeborg Kommune er unikke.
Få kommuner i Danmark har samme enestående natur
med søer, åer, skove, og og særlige landskaber som
kan opleves overalt i kommunen. Fra det skovklædte
bakkelandskab ved Gjern bakker til hedelandskabet
ved Vrads Sande til de mange fortællinger om
landskabet og kulturhistorien langs hærvejen og
Gudenåen.
Friluftslivet er under konstant udvikling med nye
tendenser, behov og brugergrupper. Særligt
actionprægede outdoordiscipliner som MTB, trailløb,
adventurerace og open water svømning mv. vinder
frem. Vi skal være på forkant med udviklingen
og tilbyde vores borgere attraktive faciliteter til
outdooraktiviteter.
Det er samtidig vigtigt, at vi har nogle gode rammer for
de mere stille aktiviteter som eksempelvis spejderliv,
svampesamling, familieskovturen og gå- eller cykelture
samt overnatning i shelter. Derfor skal vi skabe den
bedst mulige tilgængelighed til naturen i byen, på
landet og i skovene.

Vi vil fortsat deltage i tværkommunale
samarbejder såsom Gudenåsamarbejdet og indgå
i nye partnerskaber med bl.a. Naturstyrelsen,
turismeorganisationer mv.
Strategien udstikker de overordnede mål for friluftslivet
i Silkeborg Kommune og beskriver måden, hvormed vi
vil arbejde med målene, og hvilke handlinger vi vil tage,
så vi fortsat har et rigt og varieret friluftsliv.
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Mål
for friluftslivet

Silkeborg Kommune vil:
•

 ive mulighed for at kommunens borgere og
G
gæster kan opleve naturen på tværs i hele
kommunen.

•

 ikre, at vi fastholder og udvikler eksisterende og
S
nye bynære grønne områder og sammenhænge
med den omgivende natur.

•

Udvikle og etablere mødesteder og faciliteter, som
sikrer det bedst mulige udgangspunkt for outdoorog friluftsliv.

•

Øge kendskabet til kommunens outdooraktiviteter
og friluftsfaciliteter gennem en fleksibel og
tidssvarende formidling.

•

Skabe bedre tilgængelighed til friluftsfaciliteter og
-områder gennem sammenhængende udbygning af
isætningssteder, ruter, stier og spor - såvel bynært
som i det åbne land og i skovene.

•

Styrke det tværfaglige samarbejde og tænke
i helheder og sammenhænge i udførslen af
friluftsstrategiens målsætninger.

•

 idereudvikle eksisterende og indgå i nye
V
tværkommunale samarbejder og grønne
partnerskaber, som kan styrke friluftslivet i
Silkeborg Kommune.
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Handlinger
for friluftslivet

Mødesteder og faciliteter
Outdoorcenter i Silkeborg

Søbade

Vi vil medvirke til at etablere et bynært outdoorcenter
i Silkeborg. Centeret skal være det naturlige
samlingssted og udgangspunkt for Silkeborg
Kommunes friluftsliv og outdooraktiviteter.

Vi vil etablere nye søbade i Silkeborg Kommune herunder et bynært søbad i Silkeborg, der skal danne
ramme om forskelligartede aktiviteter til vands og
på land. Desuden vil vi udvikle eksisterende søbade
i Silkeborg Kommune, så de fremstår endnu mere
indbydende.

Hotspots og basisfaciliteter
Vi vil videreudvikle eksisterende basisfaciliteter med
særlig fokus på at samle basisfaciliteter i friluftshotspot i hele kommunen (fx med flere forskelige
faciliteter: parkering, toilet, bålhytte, vaskeplads til
cykler, udendørs fitness etc.).
I første omgang med fokus på at udvikle hotspots i
de på kortet viste områder - Herunder bl.a. Kjellerup,
Bryrup, Ans, Kompedal, Vesterskoven og Nordskoven
Bynær naturlegeplads
Vi vil medvirke til at etablere en bynær naturlegeplads
på et egnet sted i Silkeborg Kommune. Legepladsen
skal indbyde til leg og aktivitet i det fri og tiltrække
børnefamilier, skoler og institutioner.

Stilleområder
Vi vil sikre plads til den uforstyrede naturoplevelse i de
særligt udpegede stilleområder.
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Tilgænglighed og
sammenhænge

MTB-spor

Adgang for handicappede

Vi vil anlægge nye mountainbikespor i høj kvalitet
i de offentligt ejede skove og dermed efterkomme
behov hos en voksende målgruppe og samtidig sikre
en bæredygtig kanalisering i brugen af skovene.
Anlægsarbejdet starter i Vesterskoven ved Silkeborg.

Adgangen til naturen skal forbedres for handicappede,
således at både stier og faciliteter er fremkommelige
og anvendelige for borgere med både fysiske og
psykiske handicap.

Stier og ruter
Vi vil invitere natur- og friluftsbrugere til dialog i
forhold til udvikling af eksisterende stier og ruter
samt etablering af nye, hvor der er behov – og gerne
med fokus på lokale oplevelser som eksempelvis
Kløverstier.

Broer og isætningssteder
Vi vil sikre en flersidig brug af kommunens broer, og
samtidig etablere flere isætningssteder til kanoer og
kajakker.

Regionale ruter
og muligheder

Tværkommunale ruter
De tværkommunale vandre-, cykel- og sejlruter
skal videreudvikles med særlig fokus på Gudenåen,
Banestierne, Trækstien, Himmelbjergruten og ÅrhusSilkeborg vandreruten ved konkret at:
•

Forlænge vandre- og cykelstien på den tidligere
Kjellerupbane til Kjellerup.

•

Etablere en sti igennem Funder Ådal, der forbinder
Den Skæve Bane med Kjellerupbanen og Silkeborg By.

•

Videreudvikle trækstien og renovere den sidste 		
strækning i samarbejde med Naturstyrelsen.

Faciliteter på ruterne
Vi vil opføre tilknyttede pladser til vandre- og cykelruterne,
hvor der kan etableres shelters, bålplads og lignende
faciliteter.
Gudenåsamarbejdet
Vi vil styrke friluftslivet ved Gudenåen ved at bidrage til
gennemførslen af anbefalingerne fra Gudenåsamarbejdet
samt anbefalingerne fra partnerskabet om friluftsliv på og
ved søerne i Søhøjlandet.
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Friluftsliv
i byen

Parkpolitik

Grøn plan for Silkeborg by

Vi vil udarbejde en parkpolitik med strategier og mål for
udviklingen af det grønne i byerne i forhold til indhold,
funktioner og udtryk. Parkpolitikken udarbejdes i
samarbejde med relevante interessenter.

Der skal sikres en ny grøn ring nord om Silkeborg og
skabe grønne forbindelser mellem boligområderne
nord for Silkeborg by.

Legepladser
På baggrund af interne analyser af kommunens
eksisterende legepladser vil vi løbende revidere antallet
af kommunale legepladser samt udvikle eksisterende
legepladser og etablere nye, hvor der er behov.
Vild natur i byerne
Vi vil arbejde videre med at skabe mere vild natur i
byernes grønne rum og informere om, hvilke planter
og dyr man kan opleve – med afsæt i kulturby
2017-projektet “Rethink Urban Habitats”, som
handler om at gentænke byen som levested for både
mennesker og dyr.
Nordic Green Space Award
Vi vil arbejde for, at mindst et af de grønne områder i
Silkeborg Kommune opnår det nye kvalitetsstempel for
grønne områder ”Nordic Green Space Award”.

Krabbes Grønne Ring i Kjellerup
Vi vil arbejde videre med at gennemføre de tiltag,
der er vist i visionshæftet for Krabbes Grønne Ring
– med særlig fokus på byparkerne Skovbakken og
Arena Parken i forhold til at etablere og udvikle
aktivitetsområder og mødesteder i forløbet mellem
parkerne.

Formidling af
friluftsmuligheder

Centralt formidlingssted

Kulturhistorien i naturen og landskabet

Vi vil medvirke til at etablere en samlet infobase i et
bynært outdoorcenter, hvor der er information om stier,
ruter, spor, isætningssteder, friluftsfaciliteter mv.

Vi vil samarbejde med relevante kulturaktører og
udvikle en natur- og friluftsformidling, der tager
udgangspunkt i Silkeborg Kommunes unikke natur og
kulturhistorie.

Digital formidling
Relevante informationer om Silkeborg Kommunes
friluftsmuligheder skal på enkelt og samlet vis tilgås på
digitale platforme og medier.

Events
Vi vil støtte op om events i naturen og hjælpe
arrangører med råd og sparring. Silkeborg Kommunes
natur skal være attraktiv for eventarrangører og
derved fungere som en aktiv medspiller i forhold til
eventafvikling i det fri.
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