
Projekt ”Stier og ruter” i Bælum Sønderskov 

Indsatsområde: Natur, stier og friluftsliv 

 

Arbejdsgruppen: 

Maja og Jens Thomsen (21437484 - majamandersen1@hotmail.com) 

Hanne og Niels Henrik Friis (22674926 – nhlu@famdyr.dk)  

Tine og Thomas Wulff Staal (41260502 – tullewulff@hotmail.com)  

 

Projekt: 

 Optimering af allerede eksisterende ruter i Sønderskoven – grøn, blå og rød rute.  

 Kortlægning af de 3 ruter.  

o Kortet skal opsættes ved Skovpavellionen, samt være at finde på nettet.    

 Forlængelse af den ene rute – rød rute  

 

Hvorfor: 

 For at gøre Sønderskoven brugervenlig, er det relevant med en tydelig rute- og stianvisning. 

Aktuelt er der mangel på stolper til ruteanvisningen og flere af de stolper der ses på ruten i 

dag, er utydelige. 

 Ved at have tydelig rute- og stianvisning opnås større motivation for den enkelte borger til at 

benytte og færdes i Sønderskoven. 

 For at tiltrække borgere i og omkring Bælum til flere sundhedsfremmende aktiviteter 

 For at promovere nogle af de muligheder Sønderskoven byder på. Dette vil give rigtig god 

mening, da der er en række øvrige initiativer i gang i området eksempelvis motionsbane, 

legeplads mv. 

 Ved en forlængelse af rød rute kan man nå ud til en bredere målgruppe af motionister, da de 

nuværende distancer på ruterne minder om hinanden. 

     

Potentialer i projektet: 

 Veletableringen af ruter og stier i Sønderskoven vil indbyde flere borgere til at være aktive 

ude i naturen 

 At det virker sundhedsfremmende både fysisk og mentalt 



 Bælum fremstår som en attraktiv by, for nuværende og kommende borgere, hvor der 

tydeligt indbydes til aktivitet i naturen. 

 

Udfordringer ved projektet: 

 At Rebild Kommune ikke kan bidrage med optimeringen af ruterne 

 Ringe samarbejde med kommunen 

 Hvis processen trækker i langdrag   

 At der ikke er økonomiske midler til at udføre dette projekt 

 At eventuelle lodsejere ikke ønsker samarbejdet omkring optimeringen og etableringen af 

ruterne 

 

Håndteringen af udfordringerne: 

 Såfremt der ikke er mulighed for økonomisk støtte til projektet, vil arbejdsgruppen se på 

andre alternativer til at kunne fuldføre projektet, eksempelvis ved at søge om tilskud ved 

fonde. 

 Hvis Rebild Kommune ikke kan tilbyde optimeringen indenfor nærmeste fremtid, vil 

arbejdsgruppen eventuel tilbyde frivillig arbejdskraft. 

 Arbejdsgruppen vil gå ind i samarbejdet med både kommune og lodsejere med åbenhed og 

fleksibilitet i forhold til opgaveløsningen. 

  

Opgaver i Projektet: 

 Skabe kontakte til Rebild Kommune (dette er gjort) 

 Gåtur på ruterne med medarbejder fra kommunen (dette er under planlægning) 

 Frivillig arbejdskraft til at optimere selve ruterne (borgere udenfor arbejdsgruppen har 

allerede tilbudt Deres hjælp til dette projekt) 

 Udarbejdelse af lodsejeraftaler (standard dokument til inspiration er indhentet) 

 Kontakt til de lodsejere som ruterne vedrører 

 Promovering af de forhåbentlig veletablerede stier og ruter 

 

 


