Silkeborg – udeliv i verdensklasse
Efter Bangladesh er Danmark det land, hvor det formede kulturlandskab – landbrug og
plejet skov – udgør den største procentdel af arealet. Det er da helt vildt! Heldigvis har
vi i Silkeborg Syd en forholdsmæssig stor andel af nationens arealer af urørt natur.
Typisk i form af vandlidende og magre jorder, stejle skrænter, søer og vandløb osv.
Så når vi drøfter vilkår for udeliv i vores privilegerede omgivelser, er det opmuntrende,
at en rød tråd gennem de ca. 20 indkomne indlæg til kommunens kommende
udelivsstrategi handler om at bevare og tage vare på vore naturværdier, der talrigt
eksisterer udenfor døren.
Før vi taler om ”at bruge og udnytte” synes alle indlægsholdere enige om, at vi først og
fremmest skal ”bevare og værne om”. Vi skal gøre herlighederne tilgængelige for
naturelskere, men vi skal undgå tivolisering og masseturisme ….. sådan tolker vi det
sammenfattede budskab fra vores lokale udelivsdebat. Hvilket herligt udgangspunkt, at
de fleste bidrag synes at dele et fælles natursyn!
Hvilke (nye) ideer er luftet under høringsrunden? Her får du overskrifterne på nogle af
de væsentligste forslag, der alle indgår i udkast til høringssvaret fra Silkeborg Syd:
•

Et natursyn, hvor der værnes maksimalt om eksisterende naturværdier
Respekt for stille områder, sårbar og beskyttet natur

•

Ændret kommunalt udelivsslogan: - fra ”Silkeborg – Danmarks outdoor hovedstad”
til ”Silkeborg – udeliv i verdensklasse”

•

Etablering af ”Naturpark Silkeborg syd”
Dækkende det nuværende ”Natura 2000-område 58” (med Vrads i centrum)

•

Birkebo som demensplejehjem med fokus på udeliv
”Limpinden” og Bryrup by aktivt indtænkt i samspil med plejehjem

•

Videreudbygning af cykelstier og ruter for cyklister
Trafiksikkerhed for skolebørn og pendlere. ”Hot spots” for motionister og MTBikere

•

”Top 10 over lokale naturmæssige attraktioner”
Pleje og formidling af hovedattraktioner ved kommune og laug af naturvogtere

•

Etablering af ”grønt 8-tal” omkring Them-Salten
Sammenhængende stinet og vild natur omkring – og imellem – småbyerne

•

Åbent skole samspil om naturoplevelser
Bredt samspil om at booste brugen ad naturen i læring for børn og voksne

•

Fælles kommunal kommunikationsplatform for udeliv og turisme
Samlet digital platform for rutebeskrivelser, overnatningsmuligheder, lokale
producenter m.fl.

Du kan stadig nå at tilføje dit personlige bidrag, hvis du møder op til borgermødet den
31. januar!
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