
HEDELAND
- Skabt af mennesker - 

FÆLLESLANDET
En landskabspark med fokus på oplevelser, natur og bevægelse

FYSIK
En samlet destination - et koncentreret og sammenhængende
landskabsrum med natur- og kultroplevelser side om side 

FORMIDLING
En klar visuel og letkendelig designlinje og materialeguide, der slår
igennem på alle niveauer, fra fysiske elementer over trykt materiale til web.

FORRETNING
Fælleslandet driftes intensivt af I/S Hedeland med hjælp fra aktive brugere, 
der tilfører forskellige kapitalformer samt økonomisk støtte fra fonde og 
sponsorater.

FORENINGSLANDET
Et deltagerdrevet eksperimentarium for
deleøkonomi, andelstanker og aktivt foreningsliv

FYSIK
En mosaik af brugerdrevne aktiviteter. Et åbent land, hvor nye kan komme 
til og næsten alt er tilladt

FORMIDLING
Brugerne er selv med til at udarbejde formidlingsmateriale og wayfinding 
med afsæt i en design- og materialeguide.

FORRETNING
Områder lejes ud til foreninger og klubber mere eller mindre permanent. 
Brugerne står selv for driften og betaler lejeindtægt samt afgift ifm. større 
aktiviteter.

KONCEPTPLAN

De mest oplevelsesrige dale ligger spredt og man oplever
som regel kun en ad gangen ved besøg i Hedeland

Oplevelsesrige dale indenfor Hedelands område samles
og tilgængeliggøres i én sammenhængende landskabspark

Landskabsparken udvides efterhånden som grusgravning i interresse-
områderne ophører og former til sidst et rekreativ landskabspark-loop.

IDAG

IDAG

FØRSTE ETAPE

FØRSTE ETAPE

FREMTIDIGT LOOP

FREMTIDIG NÆRREKREATIV AKTIVITETSZONE VED ALLE NABOBYER

I arealerne omkring Fælleslandet giver vi Hedeland frit i et 
Foreningsland, hvor der er plads til skæve aktiviteter, socialt 
entreprenørskab og et rigt foreningsliv.

Foreningslandet kan gradvis udvides mod byerne nord, vest og 
syd. Synergien mellem Forenings- og fælleslandet bliver et attrak-
tivt bosætningsparameter.

Aktive foreninger ligger idag spredt i Hedeland og
er indbyrdes uafhængige
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KONCEPT
HEDELAND - SKABT AF MENNESKER
Når man taler med borgere, aktører og interessenter knyttet til 
Hedeland, er der to gennemgående temaer, alle berører. For det 
første er engagementet blandt de frivillige enormt og for det an-
det, er der områder der har større herlighedsværdi end andre. 
Og selvom ikke alle er enige om, hvilke grupperinger, der yder 
den største indsats eller hvilke områder, der er skønnest, så er 
det rent tematisk noget, der er værd at bygge videre på.

Hedeland er både bogstaveligt og i overført forstand skabt 
af mennesker. Landskabet er formet af menneskehænder, af 
maskiner og af tidens tand - men opfattelsen af stedet og de 
aktiviteter, der definerer Hedeland er i særklasse også menne-
skeskabte. Hedeland er kendt for skibakken, operaen, jernba-
nen, rytterne, mountainbikerne, golfbanen, grusgravene og de 
dramatiske huller i terrænet. 

Det er derfor det menneskabte vi vil udvikle og intensivere: 
Engagementet, frivilligheden, aktiviteterne, men også det dra-
matiske, smukke og særprægede landskab der er gravet ud over 
årtier. Vores forslag til en udviklingsplan står på to ligeværdige 
ben - en accentuering og koncentration af det unikke i landska-
bet og et løft af frivillighedskulturen, der gør Hedeland kendt 

gennem en målrettet platform, der understøtter foreningslivet – 
end det er nøje planlagt og designet plan. 
Foreningslandet er et deltagerdrevet eksperimentarium, hvor 
vi inviterer borgere, virksomheder og foreninger ind for at 
udfolde deres egne ideer og aktiviteter. Skov og slette udgør den 
landskabelige spilleplade, mens en række spilleregler skaber 
strukturen.

ÅBNINGSTRÆKKET
Ved at koncentrere driften i Fælleslandet, hvis omfang er hal-
veret ift. Hedelands arealer i dag skabes en robust plan for et 
åbningstræk, som allerede fra dag ét vil skabe en forandring for 
brugerne. Vi anviser en robust etapeplan, hvor ekstern finasie-
ring kan være med til at trykke på speederen.
Frem mod 2025 foreslås at koncentrere natur-og kulturoplevel-
serne i Fælleslandet, binde dem sammen med én samlet stifor-
bindelse samt skabe én hovedankomst og herudover en række 
lokale indgange. I Foreningslandet kickstarter en platform for 
andelsøkonomisk fællesskab den nye organisering og pallette 
af muligheder. En bred formidlingsstrategi samler Fælleslandet 
og Foreningslandet til en helt anderledes attraktion, som endnu 
ikke findes nogen steder.

langt ud over områdets og landets grænser.
Udviklingsplanen inddeler derfor Hedeland i to områder hhv. 
Fælleslandet og Foreningslandet – hvis koncept og identitet er 
forbundet i både fysikken, forretningsplanen og formidlingen.

FÆLLESLANDET
De nuværende stærke oplevelsesrige natur- og kulturoplevelser 
ligger spredt i Hedeland som enkeltstående og små attraktio-
ner. Fremtidigt binder vi dem sammen i Fælleslandet i et stort 
sammenhængende loop, hvor også nye landskabsrum aktiveres 
og styrkes. Fælleslandet vil sætte Hedeland på landkortet som 
en regional landskabspark ved at styrke og iscenesætte det 
dramatiske og unikke landskab, der er opstået i kraft af råstof-
udvindingen i området.
Fælleslandets oplevelser og tilbud tilgængeliggøres og bindes 
sammen i en stærkt scenograferet stiforbindelse, som sammen 
med en række pejlemærker og arkitektoner iscenesætter det 
menneskeskabte landskab i Hedeland. 

FORENINGSLANDET
Omkring Fælleslandet ligger Foreningslandet, som i højere grad 
er en strategi omkring et dele- og andelsøkonomisk fællesskab 

Udsnitsplan Ankomst

Udsnitsplan Foreningsland

Udsnitsplan Fællesland

DISPOSITIONSPLAN 1:10.000 
Hedelands fremtidige hovedstruktur og opdeling



Areal til foreningerAreal til foreningerAreal til foreninger

I dag har I/S Hedeland en indtægt på ganske få arealer, der 
udlejes til foreninger/klubber. Derudover er der en mindre 
indtægt på events. 

I etape 1 udvider vi Foreningslandet - og dermed det potentielle 
indtægtsgrundlag. Selvom indtægten ikke nødvendigvis find-
es som kroner og øre, vil der kunne spares på drift ligesom 
Foreningslandets brugere bidrager med andre kapitalformer til 
realisering af udviklingsplanen.

I det fuldt udviklede område, vil der være yderligere plads i 
Foreningslandet og vi forventer, at flere har etableret sig perma-
nent og dermed bidrager med kapital til området som samlet 
hele.

Areal: 150 ha Areal: 550 ha Areal: +550 ha
IDAG ETAPE 1 FULDT UDVIKLET

Driftet af foreninger

Driftet af Hedeland I/S

Driftet af foreninger

Driftet af Hedeland I/S

Driftet af foreninger

Driftet af Hedeland I/S

Af Hedelands samlede areal på 1000 ha driftes ca. 850 ha af He-
deland I/S, mens golfbanen, FDM, Motocross, Gokart, Rideklub-
ber, knallertklubber tilsammen drifter ca. 150 ha

Vi overdrager de øvrige arealer til Foreningslandet.  Dette vil, 
alt andet lige, nedbringe driftsudgifterne og frigive midler til 
åbningstrækket i etape 1.

Efterhånden som nye interesseområder inddrages i Fælleslan-
det udvides driftsområdet igen, mens øvrige områder overdrag-
es til Foreningslandet, hvilket potentielt giver en indtægt.

Areal: 850 ha Areal: 450 ha Areal: 800 ha
IDAG ETAPE 1 FULDT UDVIKLET

FORRETNING

ØKONOMISK KAPITAL

KREATIV KAPITAL

KULTUREL KAPITAL

SOCIAL KAPITAL

SCENARIE 3
SPONSOREREDE RUTER

Ideen om sponsorerede ruter forudsætter udviklingen af en app 
eller brug af eksisterende GPS-baserede services, der registre-
rer brugernes bevægelser i terrænet. Tanken er, at en rute i 
området sponsoreres af en lokal virksomhed eller organisation, 
der dels betaler et beløb til vedligeholdelse af den pågælden-
de rute, dels udlodder en præmie til brugere, der registrerer 
deres aktivitet på den pågældende rute. På den måde motiveres 
borgere i lokalområdet - eller regionalt - til bevægelse, virksom-
heden får positiv opmærksomhed og Hedeland får et mindre 
bidrag til driften af området uden at stille andet til rådighed end 
koordinater.

F.eks. kunne et mountainbikespor sponsoreres af Roskilde 
Festival og for hver gang en bruger kører den pågældende 
strækning optjener hun point i lodtrækningen om ti billetter til  
festivalen.  Samtidig betaler Roskilde Festival 25.000,00 om året 
i bidrag til vedligehold af det specifikke spor. Pengene kanalise-
res gennem platformen for andelsøkonomi ind som et kapitalbi-
drag til det MTB-projekt, der står for vedligeholdelsen af sporet 
og som administreres af både aktive MTB-klubber og frivillige 
i området. Til gengæld for billetter og bidrag til driften promo-
veres festivalen på platformen for andelsøkonomi, i app’en med 
ruter samt på hjemmeside og sociale medier.

En rute kan også ved særlige lejligheder kobles med andre ruter 
og sponsoreres særskilt til lejligheden, så andre virksomheder 
overtager sponsoraterne ved større løb og events.

SCENARIE 2:
ANDELSØKONOMISK FÆLLESSKAB
Når du starter en virksomhed eller et projekt har du brug for 
kapital. Sådan tænker de fleste. Vi skal bruge kapital - penge - til 
at ansætte eller købe sig til alt det, man ikke selv kan. Men hvad 
nu, hvis du ikke behøver købe og eje, men i stedet for blot får 
adgang til de nødvendige kompetencer, services og produkter? 
I realiteten har du brug for fire kapitalformer, når du ønsker at 
starte etablere noget nyt: økonomisk, kreativ, social og kulturel 
kapital. 

Penge kan du hente på flere måder - også i allerede blomstren-
de alternative økonomier, hvor f.eks. crowdfunding efterhånden 
er et reelt finansieringsalternativ til mange iværksættere med 
en god og let forklarlig idé rettet mod slutbrugere, f.eks. et film-
projekt eller en ny type elcykel.

Men projektmagere med en kompleks, eller meget lokalt 
forankret idé, kan kun sjældent drage nytte af eksisterende de-
leøkonomiske tiltag eller crowdfunding. Denne gruppe mangler 
et økosystem, der systematisk fremmer andelsøkonomiske 
investeringer - altså investeringer hvor vi i fællesskab etablerer 
aktiviteter, der fremmer vores fælles interesser og samtidig er 
til gavn for almenvellet. 
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AKTUEL SITUATION
Det eksisterende budget for I/S Hedeland er relativt begrænset, 
når man tager det samlede driftsareal i betragtning. De bud-
getterede indtægter er faldet med godt 12 % fra 2015 til 2016. 
Faldet dækker over en vigende indtjening både mht. salg af 
produkter, ydelser og hektarstøtte samt lejeindtægter og renter. 
Interessenternes indskud er forblevet det samme, hvorfor der 
er budgetteret med en besparelse på udgiftssiden, herunder 
både udgifter til drift og anlæg. 

Afsættet for at realisere en ambitiøs udviklingsplan, der både 
omfatter anlægsinvesteringer og potentielt øgede driftsom-
kostninger er derfor ikke umiddelbart til stede, hverken på kort 
eller langt sigt, med mindre der tænkes nyt både på indtægts- 
og udgiftssiden.

FREMTIDIG SITUATION
For at realisere udviklingsplanen er der brug for investeringer i 
både fysiske, forretnings- og formidlingsmæssige åbningstræk, 
dvs. en markant, men også midlertidig, øgning af anlægsud-
gifterne. Samtidig vil der med en fuldt indfaset plan potentielt 
være øgede driftsudgifter, hvilket kræver en forretningsplan, 
der sikrer indtjeningen på sigt og samtidig organiserer driften 
på nye måder, så udgifterne ikke vokser tilsvarende med det 
driftede areal.

VORES FORSLAG
Vi foreslår grundlæggende fire forskellige scenarier, der tilsam-
men anviser muligheder for at tilvejebringe den nødvendige 
anlægskapital og holde driftsudgifterne i ro på den lange bane. 

• MINDRE DRIFT - MERE UDLEJNING: Vi reducerer driftsare-
alet og øger det potentielle areal til udlejning. 

• ANDELSØKONOMISK FÆLLESSKAB: Vi etablerer en fæl-
lesskabsorienteret platform for projektideer, der skaber 
aktivitet, tiltrækker brugere og tilfører Hedeland nye kapi-
talformer. 

• SPONSOREREDE RUTER: Vi lader virksomheder sponsore-
re udvalgte ruter og motiverer brugerne til at bevæge sig. 

• EKSTERN FINANSIERING: Vi inviterer fonde med til at 
finansiere udvalgte dele af planen og øger ejerkommuner-
nes indskud midlertidigt mod en fremtidig nedsættelse af 
indskuddet.

ROBUST FORRETNINGSPLAN
Vores koncept er ikke hængt op på en fuld finansiering af alle 
åbningstræk. For alle foreslåede aktiviteter har vi en Plan A og 
en Plan B, hvor Plan B er en nedskaleret version, der kan reali-
seres inden for rammerne af den eksisterende økonomi og med 
allerede foreliggende ressourcer eller alternativt en længere 
indfasningsperiode. Vi opfatter dermed evt. ekstern finansie-
ring som en mulighed for at ‘træde på speederen’ snarere end 
en decideret forudsætning for realisering af udviklingsplanen. 
Omvendt er der anlægsinvesteringer i forbindelse med åb-
ningstrækket, som vi på det kraftigste vil anbefale at vi priori-
terer, hvis projektet skal nå den flyvehøjde, der er lagt op til i 
visionsplanen.

Driftet af foreninger

Driftet af Hedeland I/S
SCENARIE 1: MINDRE DRIFT

SCENARIE 1: MERE UDLEJNING
Areal til foreninger

IDAG

Aktive brugere og oplevelsesrige dale
ligger spredt i det store landskab. 

ETAPEPLAN

ÅBNINGSTRÆK FREM TIL 2025

Fælleslandets første arkitektone - Ankomststedet iscenesætter
det smukke landskab og skaber en tydelig indgang til
både Hedelandsstien og formidlingsstrategien for besøgende.

Hedelandsstien forbinder alle de store landskabelige oplevelser
og skaber et loop der starter og slutter ved Ankomststedet.

En formidlingsstrategi kombineret med fysiske pejlemærker
på strategiske steder i fælleslandet gør Hedelands historie
tilgængelig for alle.

En en platform for andelsøkonomisk fællesskab samler de mange 
forskellige brugere og er med til at styre udviklingen af forenings-
landet.

2025 - 2040

Flere pejlemærker er omdannet til arkitektoner og landska-
bets historie er blevet tydeligere og mere iscenesat.

Hedelandsstien er udvidet og danner flere forskellige ruter i
fælleslandet.

Foreningslandets platform for andelsøkonomisk fællesskab  
er vokset og omkringliggende interessenter er begyndt at 
koble sig på den store fortælling og Hedeland.

2040 OG FREM

Hedeland er vokset og danner et færdigt loop omkring
Vindinge.

På turen rundt i det store loop findes flere arkitektoner og
pejlemærker der iscenesætter landskabets historie.

Hedelandsstien samler det store område i en lang række
forskellige stiforløb.

Foreningslandet er blevet en national historie om frihed,
deleøkonomi og foreningskulturens potentiale til at skabe
unikke oplevelser.

SCENARIE 4:
EKSTERN FINANSIERING

Som en del af vores samlede økonomi foreslår vi, at I/S Hede-
land frigør midler fra drift til anlæg og at de tre ejerkommuner 
samtidig yder et større bidrag til anlæg i en periode, mod at 
bidraget samlet set falder frem mod 2040. Selvom vi på denne 
måde finder midler til anlæg, betragter vi i højere grad denne 
kapital som en nødvendig medfinansiering i forhold til at rejse 
yderligere ekstern finansiering i form af bidrag fra fonde. I det 
følgende redegør vi kort for, hvilke anlægsudgifter vi foreslår 
finansieret gennem eksterne bidrag samt forslag til, hvor en 
sådan finansiering muligvis kan hentes.



FÆLLESLANDET & FORENINGSLANDET

VISUALISERING STIEN I FÆLLESLANDET - MED LANDMARKS; PEJLEMÆRKER OG ARKITEKTONER I LANDSKABET

Respektzone ved byerne:
Nærrekreative zoner
Aktivitet og samvær
Klub- og foreningszoner

Foreningslandet får frit spil:
Permanente aktivitetszoner
Virksomhedszoner
Frizoner

Hovedsti

Græsninglaug

Græsninglaug

Haveforening

Bistader

Paintball

Forhindringsbane

Spejderlejr

Ridebane

Skrænt

Fællesland

Foreningsland

Foreningsland

Græsland

Græsland

Græsland

Skov

Skov

Hovedsti

Skrænt

Foreningsland

Foreningsland

Fællesland

Fællesland

Fælleslandet

Græsland

Skov

Skrænt

Sti 

FORENINGSLANDETSKANT FÆLLESLANDETS KANT

Foreningslandet

Skov Græsland

Fælleslandet Foreningslandet

DEN LANDSKABELIGE RAMME
OG KANTZONER

For at styrke naturoplevelsen koncentrerer vi den primære 
fremtidige pleje- og drift til at gælde de varierede landskabsrum 
i Fælleslandet. Vi styrker naturkaraktererne målrettet gennem 
en bevidst differentiering af naturen i Fælleslandet, hvor der 
tages individuelt stilling til om der skal bevares, om naturen 
som er på vej skal forstærkes eller om der skal etableres nye 
naturtyper
 
Fælleslandet driftes og styres således igennem præcise pleje- 
og driftplaner, som tilgodeser natur, biodiversitet, oplevelses-
værdierne etc. I en bevægelse gennem Fælleslandets landskab 
vil man opleve en perlerække af helt unikke landskabsrum, som 
er på varierede stadier i succesionen. 

Landskabet i Foreningslandet består af to overordnede karak-
terer; skoven og sletten. De vil definere Hedelands landskabe-
lige kant mod omverden, lige såvel som de vil fungere som den 
rumlige grænse mod Fælleslandet.

Områderne vil ikke være omfattet af en egentlig drift, her må 
naturen i store træk tage over og successivt gøre det meste af 
arbejdet. Det vil blive et dynamisk landskab hvor naturen over 
en lang periode vil udvikle sig mod skov.
 
Hvor nye eller eksisterende brugere indtager områder i For-
eningslandet, opstår naturligt lysninger, huller eller nye brikker 
- det er dette store landskab robust overfor og mangfoldigheden 
tilskyndes. Der opsættes klare spilleregler og zoner - alt kan 
ikke foregå overalt.

Grænsen mellem fælleslandet og foreningslandet trækkes på 
diagrammet til højre tydeligt op som den røde streg, men alene 
som en administrativ grænse. den rumlige grænse vil i høje-
re grad være graduerende, men dog således at fælleslandet 
afgrænses mod foreningslandet af skov eller slette. 

FÆLLESLANDET
EN LANDSKABSPARK I SÆRKLASSE...

I Fælleslandet styrker vi Hedelands mest særegne og oplevelsesrige landskabs-
rum gennem en målrettet indsats i anlæg, drift og naturpleje for at styrke de 
forskellige landskabsrum. Etape 1 omfatter:
• Kanalskoven
• Bjerglandet
• Bakkekammen
• Kulturscenerne
• Mineralhullet
• Lergraven
• Cirkelsøerne
• Langesø
• Terrassebakkerne
• Lynghededalen
• De Tusind Tinders land

... MED EN PERLERÆKKE AF STYRKEDE  NATUR- OG 
LANDSKABSOPLEVELSER

Gennem en samlet stiforbindelse iscenesætter vi Fælleslandets landskabsrum til 
en spektakulær og scenograferet oplevelse, hvor den besøgende kropsligt bevæ-
ger sig op og ned og igennem det menneskeskabte landskab. 11 landmarks (ar-
kitektoner) og en række pejlemærker i terræn udpeger steder, hvor udsigten er 
særlig smuk, hvor der er en historie at fortælle om råstofudvindingen, en særlig 
naturtype, der er værd at opsøge eller hvor der er rum for at skabe en helt unik 
landskabs oplevelse gennem netop placeringen af en arkitekton. Her iscenesættes 
landskabet. De 11 landmarks bliver målrettede punkter at bevæge sig efter - eller 
små destiantioner i den store regionale destination Hedeland.

Gennem en præcist defineret designmanual tilgængeliggøres Fælleslandet via:
• En ny hovedindgang
• Forbedrede lokale indgange ved Hedehusene og Tune
• En ny samlende hovedsti med tilknyttede pejlemærker
• En række ’arkitektoner’ som iscenesætter landskabet og fortællingen om det 

menneskeskabte landskab

FORENINGSLANDET - 
ET BORGERDREVET EKSPERIMENTARIUM 
FOR DELEØKONOMI, ANDELSTANKER OG AKTIVT FOR-
ENINGSLIV

Foreningslandet er en opgradering af den kultur, der allerede i dag præger Hede-
land. Vi ønsker at bringe foreningskulturen et skridt videre og opdatere den til 
det nye årtusinde, hvor tanker om deleøkonomi, andelssamfund og alternative 
organisationsformer spiller en stadig større rolle i udviklingen af et samfund, der 
er bæredygtigt på alle parametre. 

Ideen er grundlæggende, at vi etablerer en del af Hedeland som en ny ‘Fælled’ 
forstået som et område, der deles af mange mennesker med forskelligartede 
interesser, men et fælles mål, hvor aktive brugere kan ‘investere’ i udviklingen - 
helt i tråd med de eksisterende brugeres bidrag til området i dag, men med den 
væsentlige forskel, at investeringen synliggøres, formaliseres og forstås som en 
egentlig værdi for området.

De aktive brugere bidrager med kapital i bred forstand - forstået som kreativ, 
kulturel og social kapital, mens I/S Hedeland og andre aktører støtter op om 
investeringerne med økonomisk kapital i form af adgang til jord og evt. driftsstøt-
te.  Ved at styrke fortællingen om frivillighed og foreningskultur kan vi tiltrække 
både dagsbesøgende, men så sandelig også ressourcestærke borgere, der ønsker 
at bosætte sig tæt på Hedeland.

Foreningslandets aktiviteterne tilpasser sig landskabet - skoven eller græsnings-
landet. Ligeledes sikres det at  §3 natur og gravhøje respekteres.

OVERGANGEN MELLEM FÆLLESLANDET OG FORENINGSLANDET
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FÆLLESLANDET & FORENINGSLANDET
NEDSLAG

FORENINGSLANDET
Hedeland er et godt eksempel på foreningskulturens fortsatte 
værdi for både lokalområder og samfund. Engagementet og vil-
jen til at skabe noget sammen er usædvanlig stærk blandt alle 
de aktører, vi har mødt i processen. Fælles for mange af de eksi-
sterende brugergrupper er, at de savner et tættere samarbejde, 
en koordinering af indsatsen og et forum og mødested, hvor de 
kan udveksle både erfaringer, information og ydelser. 

Vores forslag er derfor, at tænke foreningskulturen et skridt 
videre og opdatere den til det nye årtusinde, hvor tanker om de-
leøkonomi, andelssamfund og alternative organisationsformer 
spiller en stadig større rolle i udviklingen af et samfund, der er 
bæredygtigt på alle parametre. 

Ideen er grundlæggende, at vi etablerer en del af Hedeland som 
en ny ‘Fælled’ forstået som et område, der deles af mange men-
nesker med forskelligartede interesser, men et fælles mål, hvor 
aktive brugere kan ‘investere’ i udviklingen - helt i tråd med de 
aktive brugeres bidrag til området i dag, men med den væsentli-
ge forskel, at investeringen synliggøres og formaliseres.

I dag er de aktive brugere af området primært folk, der bor tæt 
ved Hedeland. Vi tror, at det fortsat er denne gruppe vi skal 
trække på ift. at udfolde ideen om Foreningslandet. Vi mener 
dog samtidig, at Foreningslandet som projekt kan være med til 
at tiltrække nye beboere til de tre ejerkommuner og til projek-
ter som Nærheden. I fremtiden vil Foreningslandet blive et sted 
hvor vi dyrker de mangeartede anvendelser og giver de nærre-
kreative arealer mod byerne Hedehusene, Vindinge, Reerslev 
og Tune til borgerne, skolerne, institutionerne, til foreninger-
ne og til engagerede ildsjæle fra nær og fjern. Et mangfoldigt 
kludetæppe af fede ideer, intensiv læring, skæve aktiviteter og 
socialøkonomiske initiativer.

Vi vil inddele Foreningslandet i zoner og opstille et åbent, men 
forpligtende regelsæt, der forvaltes af et Fællesråd. På den 
måde sikrer vi at aktiviteter og projekter får størst mulig frihed 
til at udfolde og udvikle sig samtidig med, at vi giver brugerne 
et ansvar for at organisere deres aktiviteter, så de tager størst 
muligt hensyn til andre og skaber mest mulig værdi for alle. 
Fremtidens Foreningsland skal være meget for mange i stedet 
for noget for nogle.

IDÉKATALOG OVER ARKITEKTONER

ANKOMST TIL FÆLLESLANDET
Når Hedelands landskab åbner sig foran en, som en dramatisk 
terrænsænkning i det ellers milde og flade morænelandskab 
på midtsjælland, bjergtages man. Det er netop sådan man skal 
møde Hedeland - fra et sted hvor suset af pludselig at stå ’på 
toppen’ af et dallandskab og ’på kanten’ af et dramatisk og vari-
eret  landskab.

I dag findes der i Hedeland mange mindre ankomstpunkter 
som  overvejende er kendte for lokale besøgende. Mange af de 
nuværende ankomster præsenterer dog ikke Hedelands drama-
tiske landskab, men er i stedet hengemte som små p-pladser i 
tilknytning til vejene, eller skjult bag rideklubben eller andre af 
hedelands lokale foreninger.

For at styrke oplevelsen af Hedelands Fællesland som en samlet 
regional landskabspark, etableres derfor en ny samlet ankomst 
hvorfra særligt nye besøgende, skoler og institutioner kan be-
gynde deres tur ud i Fælleslandet. Én ny primær ankomst vil for 
fremtiden præsentere Hedeland fra sin bedste side, en ankomst 
hvorfra man kan orientere sig over hele området og planlægge 
sin tur. 

Vi foreslår en strategisk god placering i nordvest, som kobles på 
både Hedebostien og områdets større veje. Den ny hovedind-
gang er centralt placeret for både stiforbindelser og bilister ad 
alle ankomstveje, med 4 min fra afkørsel Holbækmotorvejen, 
14min fra køgebugt motorvejen og kun 10 min fra Roskilde.

Med den ny ankomst får Hedeland en ny smuk ankomst giver 
mulighed for at præsentere området på bedste vis og sætte 
scenen for en god og helstøbt oplevelse.

Ad Østre Vindingevej præsenteres området fra sin smukkeste 
side, idet man ankommer højt i landskabet ad den flotte snoede 
landevej. Inden man ankommer får man smukke “smug-kig” til 
grusgravsområderne, inden det store landskab åbner sig op og 
imponerer med sin storslåede udsigt ind over Hedeland, med 
det dramatiske bjergland i forgrunden og Flintebjerget i bag-
grunden. Her kulminerer udsigten over Hedelands dramatiske 
landskab med de dybe dale og fjerne bjergtinder.

Toppen af bjergkammen iscenesættes 
gennem et arkitekton for forening og 
samling, et midtpunkt i landskabet 
hvor orientering, udkig og bevægelse i 
udforskning af formen understreger 
rutens forløb

Landskabets terrænform fastfryses
i et overfladeaftryk. Den omkring-
liggende natur og diversitet iscenesættes og 
aftrykkets terrassering inviterer til ophold og 
til leg. 

Idet den besøgende bevæger sig igennem 
væggen, folder det storslåede landskab sig ud. 
væggen omfavner den besøgende og giver an-
ledning til ophold, forsamling og orientering. 

I den vilde skov placeres en bygnings-
krop som indbyder til at gå på opda-
gelse og komme dybere ind i skovens 
natur. En labyrint i landskabet der 
vækker eventyreren.  

I lergraven snor en omsluttet rute sig 
igennem det bakkede landskab.  
på væggene kan man gå på opda-
gelse i viden og historie. åbninger i 
konstruktionen tillader øjet at rette 
sig ud mod naturen og landskabet 
og iscenesætter derved områdets 
kvaliteter. 
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En sti iscenesætter den bakkede 
natur ved at skære sig igennem det 
bakkede landskab. Stien lader den be-
søgende komme ind i naturens kerne, 
den giver viden og en oplevelse fra en 
anden vinkel. 

Som fingre strækker en bro sig ud 
over vandets overflade. den giver 
mulighed for at komme helt tæt på 
vandet og gør det muligt at gå på 
opdagelses i dets univers. 

En blanding af den rå natur og 
opholdssteder bevæger sig inde 
under et tag. Taget giver mulighed for 
forsamling, ophold, undervisning og 
hvile. Alt sammen under det samme 
tag. 

Rundt i søens kant er overdækkede 
enheder placeret. De inviterer til op-
hold, og giver den besøgende mulig-
hed for at gå i ly for vind og vejr.
Gennem et længere besøg kommer 
man tættere på den vilde og rå natur.

Ved den langstrakte sø er der placeret 
en forbindelse der tillader at bevæge 
sig på tværs af vandets forløb. Broen 
giver mulighed for orientering og 
understreger søens strækning 
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FÆLLESLANDET
Vi samler og tilgængeliggør de oplevelsesrige dale som idag lig-
ger spredt i Hedeland til én sammenhængende landskabspark.

Vi udvider landskabsparken efterhånden som grusgravning i in-
terresseområderne ophører og former til sidst et sammenhæn-
gende varieret landskab i de dybe dale - et potentielt rekreativt 
loop  med god nærhed til alle nabobyerne og med en perleræk-
ke af landskabsoplevelser i særklasse.

EN REGIONAL REKREATIV DESTINATION
Vi gør Fælleslandet til et et samlet koncentreret oplevelsesland-
skab. Her samler og bearbejder vi de tidligere grusgravsarealer 
som en sammenhængende landskabspark i grusgravs-dalene. 
Fælleslandet byder på storslåede natur- og kultroplevelser hvor 
netop det menneskeskabte landskab er attraktionen.

Fælleslandet bliver således en ny type landskabspark hvor 
de helt særlige dramatiske terrænformer, unikke naturtyper, 
stilistiske landartformationer og fremtidige nye landmarks som 
iscenesætter og som formidler det særlige menneskeskabte 
landskab kan opleves.

Fælleslandet administreres og driftes af I/S Hedeland med 
hjælp fra Foreningslandets aktive brugere, som tilfører forskel-
lige kapitalformer samt økonomisk støtte fra fonde og sponso-
rater.

Fælleslandet udvikles gennem en målrettet indsats i naturpleje, 
nyanlæg og koncenteret driftsindsats. Hovedelementerne i den 
fysiske udvikling af Fælleslandet består i:

1/AT ETABLERE EN NY HOVEDINDGANG TIL FÆLLESLANDET

2/ AT ETABLERE EN NY HOVEDSTI RUNDT I FÆLLESLANDET

3/ AT STYRKE LANDSKABSRUMMENES NATURKARAKTERER

4/AT STYRKE LANDSKABSOPLEVELSERNE GENNEM LAND-
MARKS - PEJLEMÆRKER OG ARKITEKTONER

Gennem disse fire tiltag, kombineret med en klar formid-
lingsstrategi og forretningsplan, som udfoldes senere i denne 
helhedsplan, kan Hedeland bygge videre på sin fortælling om 
råstofudvindingen og fremdyrkelsen af det menneskeskabte og 
dramatiske landskab, hvori de store kontraster mellem natur og 
kultur er fundamentet for en helt særlig landskabsoplevelse. 

Skov i Fællesland

Skov ved naturlig succession i Foreningsland
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Skrænter med overdrev
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FREMTIDIGE VÆRDIFULDE NATUROMRÅDER

Som en del af den overordnede strategi skal Hedeland frem-
tidigt tilbyde en stærk perlerække af både oplevelsesrige og 
værdifulde naturområder i  Fælleslandet.  
I disse landskabsrum skal naturplejen understøtte denne 
overordnede strategi om forskellighed og diversitet.
Foreningslandets selvgroede aktiviteter skal være mangfol-
dige, men landskabet danner et roligt og selvgroet tæppe 
omkring det.
Samlet fungerer loopet i Hedeland som en stor økologisk 
spredningskorridor for dyr og planter.

MINIMAL NATURPLEJE I FORENINGSLANDET

I Foreningslandets landskab er driften minimal med fokus på to over-
ordnede landskabskarakterer: Sletten og Skoven.
Skoven vil udfolde sig med en naturligt succesion, et særsyn i den 
danske natur. Tæt på Fælleslandet plantes enkelte steder, ellers 
vil nyspiringen af pionerplanter ske langsomt. Vi ser det som en 
langsom udviklingsperiode, hvor diversiteten vokser sig stor. For 
skoven udpeges områder uden pleje hvor skovvæksten vil blive tæt 
og massiv, og andre områder hvor der hver 10. år sker en udtynding 
for at styrke karaktergivende beplantning. Det vil være nødvendigt 
med en ekstensivt drift af slette-arealerne for at sikre den åbne 
overdrevs-karakter. Det foreslås som en kombination af ekstensiv 
græsning med dyrehold og 1-2 årige høslet. De fredede naturtyper 
omkring søerne respekteres.

KONCENTRERET PLEJE- OG DRIFT AF FÆLLESLANDET

I Hedeland har udgravningerne efterladt en nærmest jomfruelig 
mineraljord, og pionerarter har indfundet sig, afløst af andre og 
en naturlig succesion har været i gang i mange år. De forskellige 
naturområder befinder sig på forskellige stadier i dette øko-system, 
og denne historie skal underbygges i de strategiske driftsplaner for 
hvert af de 16 naturrum i Fælleslandet. 
Der laves således drifts- og plejeplan samt indsatser, som målrettet 
beskriver hver karakter. Der tages individuelt stilling til om der skal 
bevares, om naturen som er på vej skal forstærkes eller om der skal 
etableres nye naturtyper.

VÆRDIFULDE NATUROMRÅDER
STRATEGISK PLEJE- OG DRIFTSINDSATS
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SCENARIE 2: HEDELAND HAVTORNSAFT

Som en del af Provenance-forskningsprojektet har 
Meyers i samarbejde med lokale aktører etableret 
en produktion af lokalt-produceret havtornsaft. 
Saften produceres på et lille, mobilt mosteri place-
ret i en container på en lejet grund, mens bærrene 
samles gratis over hele Hedeland. Flaskerne med 
Havtornsaft markedsføres med Hedelands logo og 
sælges af bl.a. Coop, der også deltager i Provenan-
ce-projektet. Udover selve lejeindtægten går en del 
af overskuddet til projekter målrettet utilpassede 
unge i de tre Hedeland-kommuner.

”
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HONEY BUZZARD
Visit today and experience 
the honey buzzard at close range

Rising temperatures, clear sky, the wind 
coming from the east and observations in 
the Netherlands 3 days ago all raises the 
possibility for observing the Honey-buzzard 
at Skagen North-beach today.
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PREMIERE HEDELAND OPERAEN 12.05.2018

Puccini: La Bohème
La Bohème har alt, hvad man kan ønske sig af en tragisk kærlighedshistorie. 
Der opstår kærlighed ved første blik, da Rodolfo bliver hjemme fra en aften med 
vennerne og bliver opsøgt af naboen, Mimì. Men ak,  Mimì er blevet dødeligt syg.
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I/S HEDELAND

I/S Hedeland               Maglehøjgårdsvej 6A               DK-2640 Hedehusene                Tlf. 4613 6318                E-mail: hedeland@hedeland.dk        

BLIV MEDLEM AF HEDELAND
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad.

EVENT DELTAG

NEWLSETTER
MODTAG VORES 

LÆS MERE>> LÆS MERE >>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis

SEND
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BLIV MEDLEM AF HEDELAND
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate veli. 
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Puccini: La Bohème
La Bohème har alt, hvad man kan ønske sig af en tragisk kærlighedshistorie. 
Der opstår kærlighed ved første blik, da Rodolfo bliver hjemme fra en aften 
med vennerne og bliver opsøgt af naboen, Mimì. Men ak,  Mimì er blevet 
dødeligt syg.

DIGITAL STRATEGI

VISUEL IDENTITET 

Primært logo negativ - Sort/Hvid Primært logo positiv - Sort/Hvid

Med afsæt i det eksisterende og tidligere logoer har vi udarbej-
det et nyt logo for Hedeland, hvor de rette linjer i logoets ven-
stre side repræsenterer det vildt rå i visionen, mens de bløde 
kurver repræsenterer det vildt rolige. Plusset repræsenterer de 
aktiviteter, som brugerne tilfører og er dermed symbolbærende 
for både Fælleslandet & Foreningslandet.

Det primære logo er sort/hvidt for at kunne anvende det på 
alle materialer, ligesom vi laver en stenciludgave af logoet, der 
kan spraymales på materialer. Logoet kan også anvendes med 
farver, hvor f.eks. foreninger kan bruge deres egne farver og 
dermed lettere tilpasse logobrugen til deres eget design.

Samtidig sløjfer vi tilføjelsen ‘Naturpark’, da vi mener, at denne 
identitet forvirrer mere end den informerer. I stedet gør vi i 
logoet plads til en individuel tilpasning,   alt efter hvem der 
benytter logoet, for på den måde at afspejle værdigrundlaget 
for hele projektet - åbenhed og fællesskab. Vi foreslår, at den 
primære tagline bliver ‘Skabt af mennesker’, som det statement, 
der bedst dækker brandet for det nye Hedeland, hvor både 
Fælleslandets landskabspark og Foreningslandets mosaik af 
aktiviteter er menneskeskabte.

Ved at tillade en utraditionel tilpasning i logoet åbner vi op for 
brugernes egen kreativitet og spiller op imod tanken om memer 
på de sociale medier, hvor Hedelands identitet bliver noget, 
der er i konstant forandring og til stadig forhandling mellem 
interessenterne.

SKILTNING I OMRÅDET
I terrænet vil vi udarbejde en designmanual, der sikrer ensartet 
skiltning og en overordnet linje i måden, vi kommunikerer til 
brugere og besøgende. I Fælleslandet vil al skiltning være udar-
bejdet af I/S Hedeland og fremstå med tydelig afsender.

Samtidig vil vi lade det være op til de enkelte interessenter i 
klubber, foreninger og frivillige forsamlinger selv at stå for skilt-
ning og markedsføring af deres aktiviteter - bare de overholder 
den overordnede designguideline, der er med til at ensarte 

Overordnet satser vi formidlingsmæssigt primært på sociale 
medier ved at promovere eksisterende og kommende hashtags 
og generelt sikre en positiv tilstedeværelse på aktuelle medier, 
primært Facebook. 
Vi foreslår, at der udarbejdes små, korte film om det daglige liv 
i området, gerne optaget af brugerne selv, ligesom vi udarbej-
der en minimanual, der hjælper brugerne med at skrive gode, 
relevante opdateringer på de forskellige medier.

PLATFORM FOR DET ANDELSØKONOMISKE FÆLLESSKAB
Vi foreslår, at den eksisterende hjemmeside omdannes til et 
egentligt community og udbygges med en platform for det 
andelsøkonomiske fællesskab, hvor brugerne kan komme med 
forslag til aktiviteter, kommentere og ‘upvote’ forslag og dele 
indhold direkte til sociale medier. Platformen skal fungere som 
et centralt mødested og som grundlag for ‘crowdsourcing’, hvor 

I visionen for området er det ønsket at skabe en egentlig 
destination i relation til både lokale, regionale, nationale og 
internationale målgrupper. For at nå dette mål kræver det, at vi 
arbejdet med Hedelands brand og får skabt en fortælling og et 
oplevelseskoncept, som alle målgrupper kan relatere sig til.

Vores brandingmæssige afsæt er opdelingen i Fælleslandet og 
Foreningslandet. Fælleslandet bliver et naturskønt, oplevelses-
orienteret område, der i sig selv er en omvej værd. For de lokale 
vil det stadig være her, man tager hen på picnic en søndag, rider 
en tur eller kører MTB. For de regionale og nationale grupper 
vil det være en destination på linje med andre naturområder i 
regionen. Men med Foreningslandet - som det andet ben i vores 
brand - tror vi på, at vi kan skabe en fortælling, der når ud over 
hvad de øvrige naturområder kan tilbyde.

Med koblingen af Fælleslandet og Foreningslander taler vi til 
en global megatrend, hvor verden er ved at være parat til en 
deleøkonomisk fortælling, der ikke enten er ren kødløs søndag i 
kooperativet eller utæmmet platformskapitalisme. 

Vi tror på, at platformen for andelsøkonomi i sig selv vil tiltræk-
ke opmærksomhed i ind- og udland. Samtidig er konceptet dybt 
rodfæstet i en virkelighed, der allerede eksisterer med aktive, 
engagerede frivillige og lokale borgere. Dermed bygger vores 
place branding på den essens af åbenhed og energi, der findes 

FORMIDLINGSSTRATEGI & PLACE BRANDING

i området i dag. Ved at styrke fortællingen om frivillighed og 
foreningskultur kan vi tiltrække både dagsbesøgende, men 
også ressourcestærke borgere, der ønsker at bosætte sig tæt på 
Hedeland. Og vi kan tiltrække globale aktører, der bliver fanget 
af den overordnede fortælling om et frirum, hvor man prøver 
nye, bæredygtige initiativer af baseret på frivillighed og dele-
økonomi.

Denne fortælling om Hedeland skabes ikke natten over - og 
slet ikke gennem traditionel markedsføring. Overordnet fore-
slår vi derfor en strategi, hvor vi skaber en kommunikativ og 
brandingmæssig ramme, der er afsæt for den formidling, som 
aktørerne omkring Hedeland selv står for. Vi foreslår, at der 
udarbejdes en egentlig place brand analyse, der munder ud i en 
brand- og designmanual,  der definerer nogle grundlæggende 
principper - men at formidling og kommunikation derudover 
sættes fri, så aktørerne selv kan sprede budskabet på de sociale 
medier.

Samtidig foreslår vi, at der gøres en aktiv indsats for at skaffe 
redaktionel omtale. Flere af de eksisterende foreninger og aktø-
rer er allerede gode til det - f.eks. Opera Hedeland og Roskilde 
Skiklub. Ved at udarbejde baggrundsmateriale, der kan vedlæg-
ges pressemeddelelser kan vi bedre styre brandet og samtidig 
hjælpe de enkelte aktører med at få deres aktiviteter i pressen 
- til gavn for både dem selv og det overordnede brand.

kommunikationen uden at ødelægge mangfoldigheden. 

FORMIDLING I TERRÆN
Ved arkitektoner og pejlemærker etableres en basal formidling i 
form af et kort og en beskrivelse af området. Samtidig udgør ar-
kitektoner og pejlemærker omdrejningspunktet for både analog 
og digital formidling.

Den analoge formidling kan bestå af foldere med forskellige 
lag af informationer. Én folder kan f.eks. indeholde historien 
om istidslandskabet, råstofudvinding og genetableringen af 
landskabet, mens en anden beskriver den flora og fauna man 
kan finde i området. Folderne udpeger interessante ruter og 
har formidlingsmæssige nedslag i relation til de enkelte pejle-
mærker/arkitektoner, hvor historien uddybes eller hvor særlige 
natur eller landskabstyper udpeges.

Derudover kan der laves foldere tilpasset bestemte målgrupper, 
f.eks. en folder til de yngste med opgaver, der leder dem rundt 
området. Folderen kan udarbejdes i samarbejde med eksempel-
vis spejderne eller lokale skoler og gøre børnene nysgerrige på 
natur, landskab og dyreliv i området under overskriften ‘Hede-
land Rangerschool’. 

Udover de analoge formidlingsformer foreslår vi også, at der 
udvikles en app, der både er med til at understøtte forret-
ningsideen om ‘sponsorerede ruter’ og giver os mulighed for at 
tilbyde digital formidling i terræn. Mere om denne formidling i 
afsnittet om digital strategi.

PRESSEKIT
Vi foreslår også, at der udarbejdes et pressekit med billeder fra 
de forskellige aktiviteter og områder. Derudover skrives der 
baggrundshistorier om området, historien og konceptet både 
på dansk og engelsk. De enkelte aktører opfordres til at aflevere 
en profilbeskrivelse baseret på en fast skabelon, der kort fortæl-
ler om deres aktivitet, forening, klub m.m. Profilen opdateres lø-
bende og indeholder desuden billeder og kontaktinformationer.

man efterlyser kapital til at realisere en idé og på samme tid 
får vurderet sin idé af andre brugere i en ‘social due diligence’, 
der sikrer, at de mest bæredygtige ideer får lov at blomstre op i 
området.

Samtidig mener vi, at platformen skal holdes opdateret ved 
at hente indhold direkte fra de sociale medier, dvs. indholdet 
opdateres ikke separat, men ved at hente feeds og posts ind for 
at undgå duplicate content. Visuelt og grafisk skal platformen 
strømlines, så den lægger sig op af den nye designmanual.

Med platformen ønsker vi at styrke både den interne og den 
eksterne kommunikation og baseret på brugernes input til bor-
germødet og efterfølgende, mener vi, at der er basis for at etab-
lere et egentligt fællesskab med aktive, registrerede brugere.

Helhedsplan for Hedeland - Parallelopdrag om udvikling af HedelandHEDELAND - Skabt af mennesker |  Parrallelopdrag

Planche 5/5


