Hvad er Spor i Landskabet
Spor i Landskabet er vandrestier, der giver alle interesserede mulighed for at opleve sider af den danske
natur, som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden.
Overalt i Danmark råder private lodsejere over naturskønne og utroligt flotte arealer, hvor offentligheden
ofte ikke har adgang.
Sporene bliver lavet på baggrund af en aftale med
ejerne, der frivilligt lægger jord til de markerede ruter.
Arbejdet med at iværksætte projektet og etablere stien
foregår ofte i samarbejde med lokalsamfundet, en stigruppe, skolen eller andre, der kunne have interesse i
at deltage.
Projektet udføres i tæt samarbejde med Spor i Landskabets sekretariat, der er behjælpelig med råd og vejledning hele vejen gennem forløbet.
På nuværende tidspunkt findes ca. 180 spor fordelt
over hele landet. Og der kommer hele tiden flere til.

Hvorfor etablere et Spor i Landskabet?
Spor i Landskabet skal være med til at fremme dialogen mellem brugerne af sporet og jordejerne. De
markerede spor er med til at give befolkningen nye
oplevelser af naturen, øge kendskabet til denne samt
skabe interesse og forståelse for de mange anvendelsesmuligheder, landskabet rummer. Herved forbedres
også forståelsen for landmændenes produktion og
deres rolle som naturforvalter. Samtidig får lodsejeren
en bedre indflydelse på de besøgendes færden.
Mange spor fungerer også som bindeled mellem eksisterende stisystemer og skaber derfor en helhed for
friluftslivet i lokalområdet.

Hvor kan sporet ligge?
Alle spor er kendetegnede ved, at de er åbne for færdsel
til fods, og at gæsterne færdes på eget ansvar. Sporet
anlægges som trampestier - det forventes derfor ikke,
at stien befæstes, og støvler må derfor gerne være
nødvendige i våde perioder. Sporet kan løbe langs et
levende hegn, over engen, gennem skoven, forbi vandløbet, ad markvejen osv. Kort sagt skal sporet føre folk
forbi områder, der normalt ikke kan nås via asfalterede
veje. Til hvert spor udarbejdes en folder, som f.eks.
kan beskrive områdets natur- og kulturlandskab, dyrkningsmetoder eller fortidsminder. Alle spor er forskellige, og det er op til den enkelte sporejer at beslutte,
hvad der er interessant i netop hans område.

Hvad koster det?
Med midler fra Nordea-fonden og Lokale Grønne Partnerskaber kan Spor i Landskabets sekretariat anvise
fuld finansiering til nye spor-projekter. På baggrund af
ansøgningen vurderer sekretariatet, hvilke materialer
der er behov for til etablering af sporet. Det gælder
f.eks. pæle, retningspile, folderkasse og infostandere.
Ud over materialer tilbyder sekretariatet gratis konsulentbistand og sparring i forbindelse med etablering,
grafisk opsætning og tryk, opdatering af hjemmesiden
www.spor.dk.
Kontakt sekretariatet for flere oplysninger.

Hvad kræver det af de frivillige?
At deltage i projektet er helt frivilligt. Lodsejeren forpligtiger sig udelukkende til at stille sin jord til rådighed
for hensynsfuld færdsel til fods hele året. Det er til en
hver tid muligt at lukke sporet, f.eks. i forbindelse med
ejerskifte. Sporet kan desuden lukkes midlertidigt pga.
træfældning, jagt eller andre aktiviteter. Som landmand
eller stigruppe forpligter man sig til:
•
•
•
•

At udfærdige en tekst til folderen
At sætte skilte, stolper og folderkasse op.
At holde sporet farbart året rundt
At sørge for, at der altid er foldere i folderkassen.

Yderligere oplysninger
På www.spor.dk kan der læses meget mere om mulighederne i projektet. Download folderen ”Kom godt i
gang” fra ”Værktøjskassen” – her findes svar på de fleste
spørgsmål, der opstår, når man ønsker at vide mere om
at etablere et nyt spor, eller kontakt sekretariatet for yderligere information.
Under hele forløbet vil Spor i Landskabets sekretariat stå
til rådighed med råd og vejledning.

Hvad siger erfaringerne?
Hovedparten af de mange lodsejere, der er involveret i projektet, har udelukkende positive erfaringer. De
besøgende opfører sig pænt og efterlader ikke papir og
andet affald. Når først sporet er etableret, kræver det
i gennemsnit 5-10 timer årligt at holde sporet farbart afhængigt af sporets længde. Besøgende er glade for
de muligheder, som sporene giver, og anerkender i høj
grad den frivillige indsats, som projektet bygger på.

Projekt „Spor i Landskabet“
åbner markerede spor i hele landet.
Projektet har følgende samarbejdspartnere:
Danmarks Naturfredningsforening · Dansk Skovforening
Friluftsrådet · Kommunernes Landsfor. · Landbrug & Fødevarer
Landdistrikternes Fællesråd · Naturstyrelsen
Støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet.
Støttet med tilskud fra Nordea-fonden og Miljøministeriet
Forsidefoto: Claus Haagensen, Chili Foto
Yderligere oplysninger om „Spor i Landskabet“ fås hos:
Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V
Telefon 33 39 40 00 · spor@lf.dk · www.spor.dk
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