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At afklare om der er basis i Samrådene omkring Hammer Bakker for at
etablere et samarbejde om at gøre området mere attraktivt for beboerne i
og omkring bakkerne.
”Projekt Hammer Bakker”. ”Et grønt og aktivt projekt – der vil gøre
området mere attraktivt”.
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1.

Ole S bød velkommen og med udgangspunkt i det udsendte papir om
”Projekt Hammer Bakker” motiverede han baggrunden for mødets
indkaldelse.

2.

Drøftelse af de udsendte tanker om Projekt Hammer
Bakker og
3. Tanker & kommentarer til det fortsatte arbejde.
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Ansvarlig

Deadline

Det blev aftalt, at deltagerne gennem en brain storming-fase skulle
fremkomme med ideer og kommentarer til oplægget om Projekt Hammer
Bakker.
Der udspandt sig en levende debat, hvor fordele og ulemper ved at
udvikle et projekt med det formål at gøre Hammer Bakker mere attraktiv
for publikum. Nedenstående ideer og kommentarer blev nævnt:
- Et gennemgående tema var, at HB er et unikt område, som bør gøres
mere attraktivt for borgerne.
- Lodsejerne anførte, at HB er et af de mest besøgte områder i Danmark
og at det derfor er et spørgsmål, om området kan bære et øget
publikumstryk. Lodsejerne mente ikke, at bakkerne kunne tåle flere
besøgende.
- Det blev fremhævet, at Projekt Hammer Bakker hverken lægger op til
en tivolisering af bakkerne eller at ”horder” af mennesker skal invadere
området.
Projektet bør munde ud i et resultat, hvor der er en afvejet balance
mellem natur, plante- og dyreliv, og publikum.
- Adfærdsregulering af specielt mountain bikere blev drøftet intenst;
mange mb’er kører uden for de afmærkede ruter og er ofte til gene for
gående og løbere.
- Geo-poster for at dirigere løbere etc. hen i den del af bakkerne, hvor
publikumstrykket ikke er stort.
- Det blev fremhævet, at ansvarlighed over for naturen helt naturligt bør
følge med de aktiviteter, der igangsættes.
- Der bør være velholdte veje & stier.
- Der hvor veje og stier har navne, bør de fremgå af skiltning, som
passer ind i naturen. Der blev peget på den gamle kongevej og
Præstevejen som eksempler.
- Bedre information om stier, interessante lokaliteter, historiske steder
mv. her kunne moderne IT-teknologi måske indgå.
- Portal med info om HB
- Info om
- Flere borde/bænke opsættes bl.a. i den nordvestlige del af bakkerne.
- Borde/bænke skal være velholdte også ud fra det synspunkt, at forfald
hurtigt medfører yderligere forfald.
- Evt. opsætning af affaldsstativer for at mindske uønsket affald i
området.
- En form for ”haveservice” blev drøftet – evt. via frivillige.
- Familieaktiviteter blev nævnt, herunder motionsmuligheder (træmotions-redskaber)
- Shelters/bålpladser
- Der blev peget på, at muligheden for at gennemføre en række
fællesaktiviteter skulle undersøges nærmere: kunne være svampe-ture,
blomsterture, fugleture etc.
- En skovens dag med mad og musik blev nævnt.
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- En skovens dag med fokus på at lære børn og unge at færdes og
opleve skoven og bakkerne.
- Vandreture med fokus på natur, historie mv

Efterskrift:
Lodsejersammenslutningen påpeger, at det ikke skal forventes, at
nogle af deres forslag/tiltag kan laves i den privatejede del af
Hammer Bakker uden en specifik aftale med hver enkelt lodsejer.
- Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker finder, at et øget
publikumstryk og aktivitetsniveau vil være til ulempe for jagt og
vildtpleje. Jagt udgør en væsentlig ressource for lodsejerne i
Hammer Bakker, både for den enkelte jagtejer, men ligeledes ved
jagtudlejning.
- Lodsejerne er MEGET betænkelige ved forslaget angående
bålpladser på grund af brandfaren.
3.

Nedsættelse af en arbejdsgruppe
Der var enighed om at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal
viderebearbejde de input, der indtil videre er kommet.
Hvert Samråd melder en repræsentant ind til Ole S. inden 14 dage..
Lodsejerne kommer med 2 repræsentanter.
Afslutningsvis blev initiativet til Projekt Hammer Bakker rost – der er stor
interesse i Samrådene for, at naboskabet til Hammer Bakker indtænkes i
byernes aktiviteter.

4.

21.9.

Infoaftale (inkl. Presse)
Referatet sendes til formændene for Samrådene + lodsejerne til
gennemsyn inden det sendes til pressen. Formændene har 1 dag til at
gennemse referatet.
.

5.

Alle

Næste møde

Formænd
for
Samrådene
Ole S.

Blev ikke aftalt. Ole S. indkalder
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