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Sound Satellite

Projektet med arbejdstitlen ”kærlig hilsen fra Nr. Snede” arbejder med de 
unge i de små provinsbyer i Danmark. Projektet møder de unge på deres egne 
præmisser – og skaber et sted at mødes, hænge ud og føle sig ung.
Omdrejningspunktet er lyde, drømme og netværk. Forskellige lydlandskab-
er fra forskellige steder på kloden skaber drømme og nysgerrighed, mens de 
unge selv kan logge på satellitten via deres mobiltelefon. Herfra kan de træde 
ind i et netværk af drømme, lyde, poesi og kontakt til andre unge i andre små 
provinsbyer. 

Projektet er lavet i samarbejde med arkitekt Jeanette Lehn, Ishi+.
Bygherre: Ikast Brande Kommune, 2008-2010
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motiVatioN

en aKTiV naTUr FOr aLLe
Visionen for projektet i Filskov er på én gang at skabe et sammenhængende netværk af stier og aktiviteter, 
der sætter den omkringliggende natur i centrum - og bliver byens nye brand. naturen skal fremstå 
tilgængelig, poetisk og med aktiviteter og intuitiv formidling for alle.
Projektet består af tre hovedelementer, der tilsammen skal skabe et nytænkende eksempel på hvordan 
man i dagens danmark, øger brugen af de nære naturlandskaber, og dermed styrker borgernes fysiske 
og mentale sundhed. 

Hovedelementerne udgør dels 1) det sammenhængende netværk af tilgængelige stier med en unik 
og personlig naturformidling, 2) de unikke hot spots der knytter stedets fantastiske naturtyper med 
forskellige fysiske aktiviteter – og 3) det lokale forankringspunkt i byens centrum, der på en gang 
synliggør de mange muligheder og aktiviteter i byens natur og samtidig skaber et lokalt mødested for 
både cykelfolket, vandrerne, løberne og for byens mange fællesarrangementer. den lokale oase – kobler 
byens borgere, stedets naturoplevelser og de mange forbipasserende på både cykelruten og landevejen.

en nYTÆnKende Og PersOnLig naTUrFOrMidLing
Vi ønsker med projektet, at skabe naturområder der er tilgængelige, attraktive og ikke mindste mentalt 
forankret i borgernes bevidsthed. en aktiv natur der skaber et rigtig godt fundament for, at naturen 
kommer til at fungere som katalysator for at øge borgernes sundhed, både fysisk og mentalt - og dermed 
den generelle livskvalitet!

På grund af den massive lokale opbakning, baserer projektet sig også på en alternativ formidlingsform. 
en inkluderende naturformidling der på én gang er intuitiv, meget personlig og som kan ændre sig 
løbende. Særligt for Filskov er borgernes evne til at deltage aktivt og faktisk flytte grænserne for, hvordan 
naturformidling kan henvende sig til en langt større målgruppe end traditionelt. 

en BrUgBar naTUr der aPPeLLerer TiL Børn Og Unge
Projektet har stor fokus på at skabe brugbar natur der er attraktiv for børn og unge. dette ved at etablere 
rammerne for nye oplevelsesrige aktiviteter og socialt sammenhold, som særligt appellerer til denne 
målgruppe. 
der er især fokus på dette i projektet, fordi aktiviteter og faciliteter for børn og unge ofte kan være en 
mangelvare i mindre byer. Men også fordi børn og unge er rigtig gode til at trække resten af familien 
med, og på den måde sikre at de også benytter de nye faciliteter og den natur som allerede ligger lige 
uden for deres hoveddør. 
naturen er for alle - og skal bruges af alle.

den samlede vision for projektet er at skabe et unikt brand for Filskov og byens nære naturarealer, der 
kan give en markant sammenhængskraft og en alternativ naturformidling. 

Velkommen til det nye Filskov
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BaggruNd for proJeKtet

Filskov er en mindre midtjysk by med godt 700 indbyggere, placeret 13 km nordvest for Billund. Byen der 
tidligere var en aktiv stationsby, ligger nu som en gennemfartsby, og krydses dagligt af forbipasserende 
mellem give, sdr. Omme, Billund, grinsted og Brande, og byen gennemskæres i modsat retning af det 
gamle banespor, der i dag er omdannet til cykel- og vandrerute. 

i Billund Kommune er der et stærkt ønske om, at sundhed bliver en naturlig og mangfoldig del af 
hverdagslivet. der er en klar politik om, at sundhed tænkes ind i arbejdsgange, beslutninger og nye 
tiltag, så det sikres, at sundhedstankegangen forgrenes ud i alle hverdagens aktiviteter og elementer. 
Projektet er et pilotprojekt i Billund Kommune, der har til formål at skabe en ny og aktiv kobling mellem 
borgernes sundhed og de nære og oplevelsesrige naturlandskaber.

en aLTernaTiV TUrisTMagneT
Billund Kommune er en kommune der tiltrækker mange turister - både danske og udenlandske, 
særligt på grund af Legoland, Lalandia og Billund Lufthavn. Billund Kommunen har igennem en række 
markedsundersøgelser, peget på et stort aktuelt behov for alternative, naturlige familieoplevelser der 
skaber en naturlig kontrast til tema-parkernes intensitet. Projektet i Filskov understøtter dette behov 
ved at tilbyde netop den rolige naturoplevelser, som der efterspørges – primært fra Byens flerdags-
turister. 

aKTiVe BOrgere
Filskov er en attraktiv by med god vækst, og borgerne har et stort lokalt engagement samt medejerskab 
i byens daglige liv. spørger man både de lokale og kommunen, peger alle på, at byen har et stærkt 
fællesskab og er i stand til at løfte i flok. Senest har byen selv finansieret et godt 3 millioner kroner nyt 
FdF multihus, hvor en stor del byens borgere har deres gang hver uge, bl.a. spejderne, foreningerne og 
klubberne. der er en enorm opbakning til arrangementer hele året rundt og iværksætterånden er ganske 
tydelig, når man kommer til byen.

de lokale er meget fysisk aktive, og har et stort ønske om at koble den unikke natur med en række aktive 
tiltag, der kan gøre naturen attraktiv og tilgængelig på nye og alternative måder. Byen har bl.a. en stærk 
cykelkultur, aktive vandrere, og løbere. 

eT sTÆrKT saMMenHOLd
Filskovs utrolige sammenhold og super aktive borgere har indtil nu ført til byens mange selvejede 
institutioner og projekter så som børnehave, friskole, plejehjem, sportshal og FdF multihus. det lokale 
sammenhold skaber det gode liv i byen. en meget stor del af både unge og voksne i byen tager del i 
det frivillige arbejde, som det nu kan passe ind i familien og fritiden. de frivillige i byen hjælper byens 
institutioner, og bidrager sammen til ”det gode liv” i Filskov. aktuelt deltager mellem 60 og 70 pct. af 
den voksne befolkning i lokalområdet i frivilligt arbejde, enten i Kirkens Korshær, Lokal Historiskarkiv, 
Filskov Friskole & Børnehave, Filskov Friplejehjemmet, Viadukthallen, cykelklubben eller i byens mange 
foreninger.
Byens generelle grundtanke omkring frivillig arbejde handler om, at det skal være sjovt at hjælpe til og 
gøre ting i fællesskab.

FiLsKOVs naTUr
Byen ligger på den Jyske højderyg og rummer en helt unik natur. Omgivet af plantage, mergelgrav, 
hedeslette, mose og med et gennemløb af Omme år, har Filskov et varieret og smukt landskab at tilbyde. 
naturen fremstår i dag utilgængeligt og der mangler i høj grad et sammenhængende netværk af stier i 
området. dette vil projektet blandt andet rette op på.

Projektet er delvist finansieret af Billund kommune. Med fondsstøtte vil projektet kunne gennemføres 
på et niveau, som sikrer en holdbar og langsigtet løsning, der kan være til gavn for borgerne i Filskov og 
omegn i mange år frem. Målet er at skabe et projekt med så meget attraktionsværdi, at det vil kunne løfte 
hele byen og tiltrække aktive naturelskere fra hele egnen. 
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eKSiStereNde forhold 

Filskov er en mindre by omgivet af en fantastisk natur bestående af både hede, moser, søer og engen 
med gennemløb af Omme å. Byen ligger på den Jyske højderyg, som en del af grindsted Hedeslette.
Byen er generelt en sund og attraktiv by, men bærer også præg af manglende struktur og en manglende 
synlighed af de naturlige potentialer i og omkring byen. 
Kigger man nærmere på de enkelte naturområder opdager man en lang række helt unikke potentialer. 
Mergelgravenes særlige karakter ligger uberørt hen som et vildnis og med et dyre- og planteliv der kan 
studeres på ganske tæt hold. Omme å har sit naturlige snoede forløb med tilhørende våde enge, og kan 
med få tiltag skabe en ny og attraktiv blå forbindelse mellem de nærliggende nabobyer – til gavn for 

bl.a. kano- og kajakroerne. Ligeledes har åen en naturlig opbygning af sand, som er oplagt at udnytte for 
ivrige badegæster i gode sommermånederne.

en nytænkende, levende og interaktiv naturformidling vil på en enkel måde kunne sætte fokus på det 
særligt dyreliv, en sjælden fauna og en række attraktive aktivitetsmuligheder. På alle sider af byen ligger 
små naturperler, der i høj grad kan bidrage til et sammenhængende netværk af oplevelser. Byen har et 
enormt potentiale for at sætte naturen i fokus.

Copyright Billund Kommune – KMS – COWI – Kortdata er kun vejledende
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MarKer

oVerSigt oVer filSKoVS omKriNgliggeNde NaturlaNdSKaBer 
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MOse

de NÆre NaturKValiteter

Området er omkranset 
af plantage

Kronvildtbestand holder 
Filskov sande lysåben

den mest almindelige 
ynglefugl er sanglærken

Plantelivet består 
hovedsagligt af hedelyng og 
dværgbuske som revling og 
hede-melbærris

søkanten er bl.a. domineret af 
højtvoksende tagrør, rørgræs og 
pindsvineknop

Mange insekter som 
guldsmede, vårfluer, døgnfluer, 
slørvinger og myg 

10-12 m dyb

Undervandsplanter består typisk 
af vandranunkler, tusindblad og 
mange andre arter af vandaks.

Ægte vandplanter 
som Vandkrans og 
Vandpest

Amfibiske vandplanter 
Kan leve både i vand og 
på land fx. Brudelys og 
sideskærm

Høje planter som: Tagrør, Høj 
sødgræs, rørgræs og gul iris, 
men også en række lavere planter 
som Trævlekrone, Kær-dueurt og 
vandnavle findes ved mosen

skovsumpe er bevokset med 
træer som pil, el, birk og ask

Padder og snoge lever i og 
omkring mosen

engens planter består primært 
af græsser og urter Plantelivet er lavtvoksende og 

lyskrævende

Filskovs omkringliggende natur og landskaber indeholder stor diversitet og et mangfoldigt dyre- og 
planteliv. Med en øget tilgængelighed og synliggørelse kan områderne skabe unikke oplevelser for både 
lokalbefolkningen og turister. de særlige naturkvaliteter i området ligger alle inden for 5 minutters 

Hede (FiLsKOV sande)
Området ligger nordvest for byen, og er omkranset af skov og plantage. i 
området gemmer sig et interessant naturområde med hedearealer og små 
tørvemoser med rigt plante- og dyreliv. Området holdes lysåbent af en talrig 
kronvildtbestand.

vAnDlØBet / oMMe Å
Vandløbet er levested for en lang række planter og dyr, og fungerer også som 
vigtige spredningskorridorer i landskabet. Mange forskellige vandplanter, 
landplanter og amfibiske vandplanter lever i og omkring vanløbet. området har 
også et rigt dyreliv af insekter og ferskvandsfisk. Omme å har en god bredde og 
dybde, og er dermed oplagt til kano- og kajaksejlads.

MergeLgraVene
Mergelsøerne ligger i dag om et smukt overskudslandskab. det opstod i 
1800-tallet, da kalkholdigt ler blev gravet op og anvendt som gødning under 
opdyrkning af hede til frugtbar ager. Udbredte planter i denne natur er 
sumpplanter, flydebladsplanter og undervandsplanter. Dyrelivet består 
primært af insekter, snegle, padder, og mindre fisk. Herudover rummer gravene 
et fantastisk geologisk lag af historier om vores fortid.

MOse
Filskovs omkringliggende landskaber har to større moseområder. den ene 
ligger i tilknytning til Omme å, øst for byen og den anden ligger indkapslet i 
plantage- og skovområdet syd for byen. Mosernes primære planter består af, 
urter, buske og træer der trives i meget fugtig jord. de primære dyr som lever i 
disse områder er forskellige insekter, padder og snoge. 

Skov / PlAntAGe
I landskabet omkring Filskov er der flere store områder med skov og plantage. 
Flere steder er disse områder ikke tilgængelige for offentligheden, men der er 
en stor velvilje til at åbne områderne op – så også disse arealer kan blive en del 
af den samlede naturoplevelse. 

eng
store områder nord for byen er dækket af ferskvandsenge, der ligger i forbindelse 
med Omme å’s slyngede forløb. Vegetationen er dommineret af lavt voksende 
og lyskrævende planter, som forskellige græsser og urter. Området er et særligt 
habitat for forskellige insekter og et utal af vadefugle. 

gåafstand fra byens centrum, hvilket skaber en række ganske unikke muligheder for alsidige oplevelser 
hele året rundt.
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BadeBro

“troldeBro”

SpeJderhytte

filSKoV SaNde

pleJehJemmet

maNgler 
Sti

maNgler 
Sti

meget trafiK

aNlÆgget

hJerteSti
fodBoldgolf

fa
rli

g

Privat

Mangler 
tilgængelighed

legepladS

hJortluNd SØ

moSeN

gl. taNK Privat

maNgler aKtiVitet 
for uNge

myg

dyB

priVat

iNgeN meNNeSKer

StatSSKoV
mergelgraVeNe

Stor NaturVÆrdi

tom gruNd

trafiKalt 
KNudepuNKtSKråNiNg

oPrydning 
af stier 

Vådt /Sumpet

farligt SViNg

deN SKÆVe BaNe

eKSiStereNde elemeNter

proBlematiKKer

“hvad skal der til for at du vil bruge den omkringliggende 
natur mere i hverdagen?” 

NatureN er iKKe 
tilgÆNgelig

der SKal VÆre Noget 
at Komme efter

maNgler SammeNhÆNgeNde 
StiSyStem

maNgleNde iNformatioN

Opsummering fra workshoppen den 25. aug 2015, der beskriver byens eksisterende 
elementer og de problematikker der er forbundet med den omkringliggende natur. 
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BorgeriNddragelSe

BOrgerne er Med HeLT Fra sTarTen
Projektet har fra starten af haft stort fokus på, at borgerne skal være med i processen hele vejen. i 
august måned 2015 blev der afholdt en workshop for beboerne i Filskov, som havde til formål at få 
synliggjort deres ønsker og behov i forhold til en øget brug af byens nære naturlandskaber i hverdagen. 
Workshoppen bød på et stort engagement, med både sjove, nytænkende og anderledes forslag, som har 
dannet fundament for projektet som det ser ud i dag.  

Fremadrettet vil borgerne fortsat tage aktiv del i realiseringen af projektet. Filskovs borgere vil sidde 
med ved bordet, når projektet udvikles og når vigtige beslutninger skal tages. en stor arbejdsgruppe er 
allerede etableret og mange borgere står klar til at tage aktiv del i realisering af projektet, når den tid 
kommer. gruppen repræsenterer Filskovs mangfoldighed med medlemmer i forskellige aldre og med 
forskellige fagligheder. 

Visionen er, at projektet skal skabe så meget lokalt medejerskab, at den fortsatte udvikling og vedligehold 
i stor grad overtages af borgerne selv. Kommunen vil dog være med hele vejen, og har i forbindelse 
med projektet afsat ekstra midler til etablering og vedligehold i området. Visionen er, at den aktive 
naturformidling skal gøres til byens nye brand, og der vil derfor også efter projektets realisering være 
fokus på at fortsætte denne udvikling. 

WOrKsHOPPen
På selve workshoppen med byens borgere, blev der fremlagt et større inspirationskatalog, og der 
blev konkret diskuteret, hvilket omfang der var realistisk, ikke mindst set i forhold til byens skala og 
indbyggertal. samtidigt blev de mange og meget omfattende ideer gennemgået, der var til projektet. 
Generelt var der en imponerende iværksætterånd, og det er helt tydeligt, at flere af de fremlagte ideer, 
der ligger uden for denne ansøgning, vil blive igangsat og etableret af borgerne selv.   

På workshoppen var et meget aktuelt emne også ”den aktive brug af naturen”. Helt konkret brugte vi 
hinanden til at ”trykprøve” de mange ideer under overskriften ”hvad skal der til for, at dU vil bruge de 
nære naturområder mere i hverdagen?”
Workshoppen blev afholdt den 25. august 2015 og omkring 30 aktive deltagere fordelt på både ældre, 
unge og børnefamilier deltog. 

eksempler på udsagn fra workshoppen:
- Jeg elsker vores natur, men der mangler jo en sti igennem skoven.
- Vi (cykelklubben) vil gerne anlægge en MTB-bane i plantagen, så den bliver synlig for de mange 

forbipasserende fra både gennemfartsvejen og banestien.
- Jamen, hvad skal vi lave ude i naturen??! (sagt af en af de unge der efterspurgte nye aktiviteter)
- Samlingspladsen i midten af byen kan blive en stor attraktion for alle. Her kan være både 

juletræsfest, marked og blive et godt brand for byen. Alle kan jo se den fra vejen…
- Vi har en god tradition for at få tingene lavet her i byen – vi vil alle hjælpe, og jeg tænker også 

det kan give et særligt præg på naturoplevelsen.
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proJeKtetS hoVedgreB

Projektet er udarbejdet ud fra de ønsker og behov som borgerne fortalte om på den afholdte 
borgerworkshop i august. Projektet består af tre overordnede hovedelementer der tilsammen skal skabe 
et nytænkende eksempel på hvordan man i dagens danmark øger brugen af de nære naturlandskaber, 
og dermed styrker borgernes fysiske og mentale sundhed. 
Fem meget forskellige naturtyper bindes sammen med et tydeligt markeret og tilgængelige stisystem. 
naturområderne gøres attraktive via 6 hot spots der iscenesætter naturen på en unik og poetisk måde. 

naturen er der! Hot spots handler om at få skabt nogle unikke 
og enkle elementer, som skaber en særlig opmærksomhed og 
nysgerrighed ude i naturen. disse hot spots kan eksempelvis give 
de forskellige naturområder en ny og brugbar funktion, der ændrer 
brugernes adfærd. de kan iscenesætte naturen på en måde, så 
den traditionelle naturoplevelse ændres til en ny og anderledes 
oplevelse, hvor brugerne får en større indsigt i den natur der 
omgiver dem og de kvaliteter den besidder.

HOT sPOTs
synliggørelse af naturens kvaliteter med nye aktive oplevelser.

sTisYsTeMeT
et synligt, varieret og tilgængeligt oplevelsesforløb. 

LOKaL KOBLing Og FOranKring
sammenkobling mellem byens centrum, de nære naturkvaliteter 
og lokalbefolkningen.

stisystemet skal være logisk opbygget og fremstå tydeligt og 
synligt i landskabet. det skal byde på varierende natur og 
landskabsoplevelser, der kan benyttes af brugergrupper i alle 
aldre. Lige fra små børn, der søger nye udfordringer og opdagelser, 
til folk der har behov for mental ro og sanselighed.

Projektet har til formål at skabe en mental og fysisk kobling mellem 
byens centrum, den omkringliggende natur og lokalbefolkningen 
samt sikre, at denne kobling får en stærk og synlig forankring i 
hjertet af byen og dens borgere. 

stierne markeres i landskabet via en række fysiske markeringer, som traditionelle stimarkeringer i træ, 
der tilføjes et innovativt og unikt oplevelseslag. dette lag af oplevelser gøres helt personligt, og vil løbende 
ændre sig hen over året, så der hele tiden er nye oplevelser i området. Byens sammenhold og unikke 
engagement omsættes til en række unikke og meget personlige oplevelser, som kan forstærke naturens 
egen fortælling, og i høj grad være med til at skabe en fornyelse af naturformidlingen i danmark.



14



15

hot SpotS - Naturlige opleVelSer for alle

FiLsKOV sande
Dette hot spot befinder sig midt i Filskov Sande, hvor det har til formål at 
skabe ophold og udsigt ud over det store åbne hedelandskab og synliggøre den 
biodiversitet som hører til her. Der anlægges et mindre siddeamfi, hvor der skabes 
mulighed for unik udsigt på toppen og mere afskærmende opholdsarealer på de 
nedre plateauer. – et oplagt sted for at holde picnic og andre sociale aktiviteter, 
alt imens man nyder omgivelserne og muligvis ser et krondyr eller to.   

Skoven / PlAntAGen
dette hot spot har til formål at skabe en sanselig oplevelse af skovens tæthed og 
særlige lys. der opsættes store lounge hængekøjer i skovens træstammer, hvor 
man kan lægge sig og tage en rolig gyngetur, imens trækronerens mønstre og 
formationer bliver gjort til en visuel og mental oplevelse.  

den sKÆVe Bane
dette hot spot byder på information om den nærliggende MTB-rute og oplevelser 
langs banestien, som strækker sig hele vejen til sdr. Omme. 

sTranden
Ved dette hot spot anlægges et mindre sandareal i tilknytning til Omme å, så 
der skabes en unik strandoase der kan benyttes om sommeren til afslapning, 
solbadning, bygning af sandslotte og til at tage en frisk dukkert i det klare vand.  

MergeLgraVene
dette hot spot har til formål at skabe tilgang til de karakteristiske mergelgrave 
og den frodige naturoplevelse området byder på. der anlægges smalle broer 
af planker som ligger lige over vandoverfladen, så man har følesen af at man 
næsten går på vandet. Broerne giver mulighed for at opleve vandbiotopens 
biodiversitet helt tæt på, og vil være det perfekte sted til at fange haletudser og 
andre smådyr.   

VandLøBeT
dette hot spot handler om at få skabt en tilgængelighed til den unikke 
naturoplevelse, der ligger i, at komme helt tæt på vandløbets vandoverflade. 
Der anlægges flere plinte i forskellig højde på kanten mellem vand og land. Her 
kan man sidde med fødderne i vandet og nyde omgivelserne. Plintene kan også 
benyttes som kajakplads, og åbner hermed op for en længe efterspurgt kajak-
rute mellem de to nabobyer.

information og 
naturformidling

information og 
naturformidling

information og 
naturformidling information og 

naturformidling

information og 
naturformidling
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StiSyStemet

den Lange rUTe- 8,5 km

sYd rUTen - 3,3 km

OMMe å

enge

sPOrTsHaLLen

KøBMand

sKOLen

anLÆggeT

MergeLgraVene

BanesTien

sHeLTers

sø

Skov / PlAntAGe

Skov / PlAntAGe

HeDe / FIlSkov SAnDe

sø

sPeJderHYTTen

PLeJeHJeMMeT

VesT rUTen - 4,6 km

øsT rUTen - 2,5 km

stisystemet anlægges med fokus på et synligt og varierende oplevelsesforløb, hvor der er mulighed for at 
benytte flere ruter med forskellige distancer. Dette sikrer, at stisystemet kan bruges til flere forskellige 
aktiviteter og af flere brugergrupper. Derudover anlægges stisystemet enkelt og skånsomt i landskabet 
for at bevare de eksisterende naturkvaliteter, og sikre den bedst mulige naturoplevelse. 

den Lange rUTe- 8,5 km
en ruten der omkranser byen og løber igennem de mange karakteristiske 
naturlandskaber, lige fra heden i Filskov sande, ådalen langs Omme å, de 
karakteristiske mergelgrave og byens gamle jernbaneterræn ”den skæve Bane”.     

VesT rUTen - 4,6 km
en langstrakt rute som løber igennem ”den skæve Bane”, plantage- og skovområdet 
vest for byen, videre ud til Filskov sande. Både plejehjem og spejderhytte kobler sig 
på ruten.
 
øsT rUTen - 2,5 km
en bynær rute som løber langs ”den skæve Bane” og ådalen, og igennem det 
karakteristiske naturområde ved mergelgravene.
 
sYd rUTen - 3,3 km
en rute som omkranser den sydlige del af byen, og løber igennem anlægget, langs 
”den skæve Bane”, igennem det sydlige skov og plantageområde og den derved 
liggende mose.

MarKering aF sTisYsTeMeT
stiernes forløb synligøres ved brug af enkle og skarpskårene træstolper som opstilles med forskellige 
afstande så der opstår en poetisk rytme lags ruterne. stolperne udsmykkes med forskellige overraskende, 
poetiske og finurlige udtryk, der skaber nysgerrighed og interesse for at søge efter nye oplevelser i naturen. 
For at give formidlingen et anderledes og personligt præg, skabes disse ”natur-tekster” af borgerne selv. 
Pga. det store medejerskab i byen, giver det en oplagt mulighed for at lade de mange involverede borgere 
sætte et konkret aftryk, så de rent fysisk kan være med til at skabe en unik og levende naturformidling. 



18



19

For at sikre en varig levedygtighed og stærk lokal forankring af projektet er der fokus på, at projektet 
både er fysisk synligt i byens hjerte, men også er mentalt forankret hos byens borgere. 

FYsisK FOranKring
Byens nedlagte tankstation foreslås omdannet til et nyt centralt punkt i byen, hvor projektet synliggøre. 
Området ligger i centrum af Filskovs bymidte og grænser op mod byens hovedgade, amtsvejen. Området 
er dermed meget synligt og særligt anvendeligt i forhold til eksponering af projektet.
På dette centrale punkt etableres bl.a. et nyt byrumselement, der formidler projektets indhold, og angiver 
stisystemets forløb og de forskellige hot spots placeringer. elementet er en ny form for vejviser, der ud 
over at være retningsgivende, også er et socialt byrumsmøbel der kan benyttes til både at klatre, kravle 
og opholde sig på. 
elementet opbygges af træsveller, som stables i forskellige retninger. På svellerne kan man læse forskellig 
information om stierne og de forskellige Hot spots.

loKal KoBliNg og foraNKriNg

Copyright Billund Kommune – KMS – COWI – Kortdata er kun vejledende

aMTsVeJen

BLåH
øJV

eJ
sTaTiO

nsVeJ

den gL. TanK

BYens KøBMand

Ud over det sociale infoelementet, etableres der et cykel pit-stop, der vil kunne fungere som byens 
nye aktivitet og mødested. Med få midler kan der etableres et brugbart udendørs cykelværkssted med 
vandpost, luftpumpe og værktøj, hvor byens mange cykelentusiaster kan mødes og fikse deres cykler 
sammen, eller blot mødes før turen til mountainbike- eller landevejsruterne. 

MenTaL FOranKring
Borgernes stærke skaberkraft og sociale sammenhold skal være fundament for den mentale forankring 
af projektet. Flere af projektets dele vil kunne blive etableret af borgerne selv, hvilket vil skabe en tydelig 
fornemmelse af medejerskab i projektet. Projektets centrale punkt, den gl. Tankstation, vil kunne 
administreres og driftes af borgerne selv. de vil dermed selv kunne bestemme, hvad pladsen skal bruges 
til og hvilke funktioner de som borgere føler der er behov for. 
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et iNteraKtiVt lag

som et involverende element indarbejdes et digitalt lag, der skaber en interaktiv og dynamisk platform, 
der kan sætte de lokale kræfter i spil.
 
LYdgeOLOgien i FiLsKOV naTUr – eT sOCiaLT Og UFOrMeLT Lag aF OPLeVeLse.
Fra en gratis aPP (recho) til brugernes mobiltelefoner, åbnes et anderledes kort over området. Herfra 
bevæger man sig fysisk rundt i et landskab af digitale cirkler, der hver har sin egen fortælling og 
overraskelse. alle cirklerne repræsenterer brugernes egne lydklip, der er placeret i landskabet, så man 
fysisk skal gå rundt i landskabet for at opdage dem. når man nærmer sig en cirkel, vil dens fortælling 
begynde af spille, og man kan på den måde selv gå på opdagelse i Filskovs Lydgeologiske lag.
 

LOKaLHisTOrisKe FOrTÆLLinger

naTUrFOrTÆLLinger

LYde i naTUren

KULTUrFOrTÆLLinger

aKTUeLLe eVenTs

de lokale brugere, der ønsker at deltage aktivt, kan selv være med til at lægge lyde og fortællinger ud i 
landskabet. dette gøres via samme enkle og gratis aPP, hvor man kan tildele hver fortælling sin egen 
kategori. det kan f.eks. være lokalhistoriske fortællinger, fortællinger om naturen, kulturaktiviteter, lyde 
i naturen, events osv. det betyder også at man som bruger let kan vælge, hvad man vil gå på opdagelse i.
 
Lydgeologien er foranderlig, underholdende og intuitiv. den henvender sig til unge der vil gå på 
opdagelse, lokale der har boet i området i mange år, foreningerne der vil promovere deres aktiviteter og 
til områdets skoleelever, der vil kunne bruge lydgeologien aktivt i undervisningen.
Men frem for alt vil det digitale lag, forstærke sammenhængskraften i området ved at binde aktivitet, 
oplevelser og beboere tættere sammen, på en social og uformel måde.
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orgaNiSeriNg, tidSplaN og ØKoNomi

Organisering

Projektet er organiseret med en overordnet kommunal projektleder, som i tæt samarbejde med Filskov 
borgere og et rådgiverfirma vil stå for udvikling og etablering af projektet. Blandt Filskovs borgere er 
der etableret en stor arbejdsgruppe af lokale ildsjæle, der alle er interesseret i at bidrage til projektets 
gennemførelse og vedligeholdelse. Arkitektfirmaet Gustin vil være kommunens rådgiver, og stå for 
udformning af projektets fysiske og digitale elementer. Kommunens projektleder står som projektets 
overordnede tovholder og kontaktperson.

Under etablering af projektets fysiske delelementer vil både borgere og den lokale friskole være en stor 
del af arbejdet. De lokale skolebørn vil blandt andet tage del i effektmålinger og lettere anlægsarbejde, 
og inddrage det i forskellige undervisningsforløb. 
dette sikrer en stærk forankring i byens lokalmiljø og giver projektet en lang og holdbarhed.

Byens arbejdsgruppe vil fremadrettet blive til en permanent borgergruppe, der kontinuerligt vil udvikle 
og administrere projektet. Borgergruppen vil lokalt set være dem som har kontakten til kommunens 
projektleder og driftsafdeling. 

der vil løbende i projektet være dialog med private lodsejere, og udarbejdes ansøgninger om dispensation 
fra naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven.  

efter projektet er anlagt vil driften blive varetaget i et samarbejde mellem Billund Kommune og Filskovs 
borgere. det vil sige at Kommunen vil varetage driften af stier, og andre store anlæg, hvorimod borgerne 
selv vil stå for at vedligeholde mindre anlæg som for eksempel MTB-banen. Borgerne vil endvidere bistå 
Billund Kommune i at holde opsyn med områderne, og melde ind når der er områder der har behov for 
at blive vedligeholdt.

PROJEKTETS ØKONOMI

Rydning og generelle jordarbejder 50.000kr.                                             
Tilgængeligt stisystem 400.000kr.                                           
Markeringselementer og naturinfo 120.000kr.                                           
Socialt knudepunkt m. vejviser og cykelpitstop 280.000kr.                                           

HOT SPOTS
1. Filskov Sande ‐ med opholds‐amfi og udsigtsplateau 200.000kr.                                           
2. Skoven ‐ med sociale loungehængekøjer  150.000kr.                                           
3. Den skæve bane ‐ med info og MBT‐ bane 100.000kr.                                           
4. Vandløbet ‐ med sanselige plateauer til ophold og kajak 200.000kr.                                           
5. Stranden ‐  med sand og badeaktivitet 250.000kr.                                           
6. Mergelgravene ‐ med sanseligE vandoplevelses stier 300.000kr.                                           

Honorar til udvikling og projektering 250.000kr.                                           

TOTAL 2.300.000kr.                                        

MEDFINANSIERING

Billund Kommune ‐ stipulje 175.000kr.                                           
Billund Kommune ‐ projektpulje 150.000kr.                                           
Filskov ‐ frivillig arbejdskraft (100kr/time ‐ 480 timer) 48.000kr.                                             

TOTAL 373.000kr.                                           

SAMLET ANSØGNINGSBELØB 1.927.000kr.                                        

øKOnOMi

Billund Kommune har i samarbejde med Filskovs borgere afsat midler til fremtidig drift og vedligehold.

TidsPLan 

Marts ’16 –  Juni ’16   Fondsansøgninger og dialog med fonde
Juni ’16 –  aug. ’16   Tilretning og justering i forhold til fondsansøgninger
sep. ’16 –  Feb. ’17   Hovedprojektering og udbud
Marts ’17 –  aug. ’17   realisering og tilsyn 
sep. ´17     indvielse



VelKommeN til det Nye filSKoV 


