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Kolofon
Landdistrikspolitikken er udarbejdet af Ring-
sted Kommune i dialog med Landsbyforum, 
august 2014.

Fotos: Elisabeth Skogstad, Alett Locki Peder-
sen, Peter Hansen, Leif Gredal og Poul Nielsen.

Forord
I Ringsted Kommune er der sket meget de sidste 
10 år. Kommunen har haft en stor tilflytning 
af både nye borgere, men også af mange nye 
erhvervsvirksomheder. 

For at skabe så gode vilkår som muligt for livet 
på landet, har byrådet besluttet, at der skal ud-
arbejdes en ny landdistriktspolitik til afløsning af 
den gamle politik fra 2004.

Landdistriktspolitikken sætter nogle visioner og 
rammer op for de kommende år. Det er byrådets 
mål, at visioner og rammer skal udmønte sig 
i konkrete indsatsområder. Derfor vil der blive 
udarbejdet en strategi- og handleplan, som 
tydeliggør, hvilke indsatsområder Byrådet igang-
sætter.  

Samtidig med udarbejdelse af landdistriktspoli-
tikken har alle lokalråd i kommunen udarbejdet 
helhedsplaner. Helhedsplanerne beskriver lokal-
rådenes egne visioner for udviklingen af netop 
deres lokalområde.

Helhedsplanerne er af stor vigtighed for den 
fremadrettede proces og som udgangspunkt 
for en fortsat god udvikling i landdistrikterne. 
Byrådet vil derfor hente inspiration fra helheds-
planerne i arbejdet med fx strategi- og handle-
planerne på området, kommuneplanarbejdet og 
i budgetprocessen. 

Væsentlige samarbejdspartnere i forbindelse 
med udarbejdelse af den ny landdistriktspolitik 
har været de interessenter, som har hjemme i 
landdistrikterne. Her har samarbejdspartnere, 
som de 10 lokalråd og Landsbyforum, spillet en 
vigtig rolle i forbindelse med udarbejdelse af 

landdistriktspolitikken. 

Samarbejdspartnerne vil også komme til at spille 
en vigtig rolle i udarbejdelse af strategi- og handle-
planen.

Derfor er det også vigtigt for mig, at den tætte dia-
log med samarbejdspartnerne fortsætter.

Jeg håber, at byrådet med den nye landdistrikts-
politik har lagt grundlaget for et fortsat godt og 
frugtbart samarbejde omkring udviklingen i landdi-
strikterne. Det er også mit håb, at Byråd og samar-
bejdspartnere i fællesskab kan skabe og fastholde 
den lokale udvikling, der er nødvendig for land-
distrikterne, for at disse kan fremstå som et fortsat 
attraktivt sted at bo og arbejde.   

Henrik Hvidesten

Borgmester
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Landdistrikspolitik i Ringsted 
Kommune

Ringsted Kommune vil være foregangs-
kommune for en sammenhængende 
og fremadrettet landdistriktsudvikling 
i samarbejde mellem landområdernes 
aktører og Ringsted Kommune.

For at sætte fokus på det åbne lands kvaliteter 
og muligheder har byrådet udarbejdet en land-
distriktspolitik. Landdistriktspolitikken skal danne 
rammen om udviklingen i kommunens landområ-
der i indeværende byrådsperiode. Med udgangs-
punkt i byrådets vision er politikken tænkt som et 
dynamisk dokument, som skal revideres hvert 4 år 
i enhver byrådsperiode i tæt samarbejde mellem 
kommunens politikere, administration og lokale 
aktører.

Målet er, at landområderne i Ringsted Kommune 
skal være et aktiv for alle kommunens borgere og 
en god mulighed for de borgere, der ønsker at bo 
tæt på naturen og med ”højt til himlen”. Gennem 
en dynamisk og helhedsorienteret planlægning vil 
Ringsted Kommune sørge for, at rammerne for bl.a. 
bosætning og erhverv er til stede i landområderne. 

For at landdistriktspolitikken skal blive en succes 
og føre til en god og frugtbar udvikling, er det helt 
essentielt at inddrage landområdernes borgere og 
lokale aktører, i arbejdet. Det er landområdets bor-
gere og aktørere der kender til hverdagen i land-
områderne og kan beskrive lokale behov og ønsker. 
Kvaliteten af arbejdet er derfor afhængig af, at 
landområdernes aktører og Ringsted Kommune er 
enige i fremgangsmåden og arbejder tæt sammen 
om at udvikle landområderne. En del af arbejdet 
foregår igennem de udarbejdede helhedsplaner. 

Helhedsplanerne skal være med til at sikre, at de 
enkelte områder styrkes bl.a. ved at sætte fokus på 
hvert områdes identitet og særpræg. Samtidig skal 
helhedsplanerne sætte rammerne for den videre 
udvikling af områderne. Dette indebærer naturligt, 
at nogle områder vil blive præget af større udvik-
ling og ny bosætning, mens andre vil bevare et 
mere uberørt udtryk.

For at styrke processen har byrådet afsat 1. mio kr. 
i hvert af årene 2014-2019. Pengene er tænkt til at 
være et igangsættende og profilerende middel til at 
sætte fokus på de temaer og projekter, som land-
områderne, i samarbejde med Ringsted Kommune, 
sætter på dagsordenen.

Læs mere om landdistrikterne her:

www.ringsted.dk

Byrådets vision

I Ringsted bor vi midt i mulighederne, og det trækker 
nye borgere til. Vi tror på, at den stærke sammen-
hæng mellem land og by er et aktiv, som giver en 
hel kommune og varierede muligheder for den en-
kelte. Som byråd udnytter vi den centrale placering 
og skaber trygge rammer, der giver familier optimale 
muligheder for at bo, leve og være tilgængelige. På 
landet og i byen skal der findes varierende bomiljøer, 
der giver mulighed for et bæredygtigt liv.

Mål

• En realistisk og anvendelig landdistrikts-
politik der skal evalueres i enhver byrådspe-
riode.

• At landdistriktspolitikken er i overens-
stemmelse med kommunens øvrige plan-
lægning.



Samarbejde og dialog

6



Det lokale engagement

Et profileret, levende og dynamisk landområde er et 
meget vigtigt element i Ringsted Kommunes vision 
for landdistriktspolitikken. For at fastholde og skabe 
ny udvikling er det centralt med det lokale engage-
ment. Her spiller Landsbyforum, lokalrådene, andre 
interesseforeninger samt lokale borgere en afgø-
rende rolle.

I forbindelse med udarbejdelse af landdistriktspo-
litikken har Landsbyforum stået i spidsen for en 
proces med to borgermøder – ét i Tvindelstrup og 
ét i Bringstrup. Møderne har bl.a. udmøntet sig i 
en liste indeholdende mål og fremtidsvisioner for 
landområderne. Ringsted Kommune har derudover 
afholdt 10 møder, hvor de enkelte lokalråd og andre 
interessegrupper har deltaget. Møderne udmøntede 
sig i tre prioriterede ønsker til landdistriktspolitikken 
fra lokalrådene. 

Lokalrådenes vurdering af mål og fremtidsvisioner 
samt møderækken mellem Ringsted Kommune, 
lokalråd og andre interessegrupper er central for 
udarbejdelsen af en realistisk landdistriktspolitik. De 
prioriterede ønsker indgår som en del af grundlaget 
for den kommende helhedsplanlægning. 

Udover lokalrådenens deltagelse i udarbejdelse af 
landdistriktspoltikken, har lokalrådene også deltalget 
i udarbejdelse af 10 faktablade - et for hvert lokal-
område. Faktabladene giver et faktuelt grundlag til 
at få et overblik over fakta og identitet i hvert enkelt 
lokalråds område.
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Samarbejde og dialog

Forankringen af landdistrikspolitikken 
bygger på et tæt samarbejde og dialog 
mellem Landsbyforum, de 10 lokalråd 
og Ringsted Kommune. 

Ringsted Kommunes politikere ønsker at være i lø-
bende dialog med landsbyernes og landområder-
nes borgere. Dette sker bl.a. gennem Landsbyfo-
rum, der samler kommunens 10 lokalråd i ét fælles 
talerør. Landsbyforum har fastlagte møder med 
kommunens politikere gennem byrådet én gang 
om året og Økonomiudvalget to gange om året. 
Derudover er Landsbyforum engageret i en lang 
række projekter til forbedring af trivsel og udvik-
ling i landområderne. Som eksempel kan nævnes 
Ringsted Oplevelsessti, hvor lokale borgere dri-
ver et stort anlagt projekt frem i samarbejde med 
administrationen. Et andet eksempel er deltagelse 
i kommunens busgruppe. Landsbyforum er repræ-
senteret i Grønt Råd og Frivillighedsrådet. 

Landsbyforum har bl.a. været en væsentlig med-
spiller i udarbejdelsen af nærværende landdistrikts-
politik. Dette giver et medejerskab, som er med til 
at sikre, at landdistriktspolitikken kan føres ud i livet.  



Fakta om kommunens 
landområder

Bringstrup -Sigersted

Jystrup

Gyrstinge-Ørslevvester

Haraldsted-Allindemagle

Sneslev

FjellebroKværkeby

Vetterslev-Høm

Vigersted

Nordrup-Farendløse

Øslev
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Fakta om kommunens land-
områder

Efter kommunesammenlægningen i 
2007 placerer Ringsted Kommune sig 
nu blandt de mellemstore kommuner

Ringsted Kommune er geografisk set en mellem-
stor kommune med ca. 33.573 borgere. Kommu-
nen er placeret centralt på Sjælland med kommu-
nens klart største by – Ringsted – placeret midt i 
kommunen. 

Den demografiske fordeling af kommunens bor-
gere er, at ca. én tredjedel af borgerne bor i land-
områderne og ca. to tredjedele bor i Ringsted by 
og Benløse. 

Landskabeligt set består Ringsted Kommune af 
meget varierede landskaber. Kommunen er rig på 
natur – herunder store skovområder og større søer, 
åer, engarealer og store landbrugsområder.  Alle 
med stor betydning for borgernes sundhed og triv-
sel samt betydning for kommunens identitet.  

Fakta om Ringsted Kommune

Kommunes samlede areal er 29.548 ha. 

Der er 33.573 indbyggere (april 2015). Heraf bor 33 % 
i landområderne. 

Landområderne er organiseret i 10 lokalområder.
Indbyggertallet for hvert landområde i 2015 er:

Bringstrup-Sigersted     862

Fjellebro-Kværkeby   1299

Gyrstinge-Ørslevvester     813

Haraldsted-Allindemagle   1294

Jystrup     1449

Nordrup-Farendløse   1166

Sneslev       687

Vetterslev-Høm    1323

Vigersted     1368

Ørslev       902

Samlet 11.163 

Landområdernes geografiske afgrænsning er be-
stemt af de gamle sognegrænser.

For yderligere informationer om de 10 landområ-
der henvises til områdernes faktablade. Disse kan 
findes her:  

www.ringsted.dk

eller

www.landbyforum-ringsted.dk 



Bosætning i landom-
råderne
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Bosætning i landområderne

Landområderne har en lang række kul-
turhistoriske og naturmæssige kvaliteter, 
som er med til at gøre landdistrikterne 
attraktive til bosætning. Alle landområ-
derne har hvert deres særkende – dette 
skal der værnes om og udvikles på, hvis 
landsbyerne og landområderne skal 
fremstå attraktive i fremtiden. 

Der skal være mulighed for et afbalanceret bolig-
byggeri i landområdet. I kommuneplan 2013-2025 
er der udlagt rammer for nyt boligbyggeri omkring 
mange landzone- og byzonelandsbyer. Udbygnin-
gen kan finde sted ved lokalplanlægning eller som 
huludfyldning og/eller afrunding af landsbyen. 

Fremover kan bosætningen i landområderne 
styrkes ved en synliggørelse af de fordele, som 
landsbyerne og landområderne har at byde på. Det 
drejer sig bl.a. om et unikt sammenhold fx igen-
nem idræts- og foreningsliv, skoler og institutioner 
og en stor ansvarsfølelse for hinanden.  

For at sætte fokus på de kvaliteter der er i kom-
munens landområder, har Ringsted Kommune i 
samarbejde med lokalrådene udarbejdet en række 
faktablade, som beskriver de 10 lokalområders 
identitet. Herved sker der en synliggørelse over for 
den målgruppe, der kunne være interesseret i at 
bo på landet. De enkelte landsbyer er samlet set en 
væsentlig del af bosætningsmulighederne i Ring-
sted Kommune. Faktabladene kan findes på:  

www.ringsted.dk

eller

www.landbyforum-ringsted.dk 

Mål

• Planlægning og prioritering af nye bolig-
områder kan ske i samarbejde med Lands-
byforum og lokalråd.

• Der arbejdes sideløbende med helheds-
planerne. Dette skal ske i samarbejde med 
landsbyforum, lokalråd og Ringsted Kom-
mune.

• Ny bebyggelse skal tilpasses den lokale 
byggeskik samt de eksisterende kulturhisto-
riske- og landskabelige værdier.

• Der tilstræbes bredde i bomulighederne, 
så borgere har mulighed for at bo et helt liv 
på landet.

• Overflødiggjorte bygninger kan søges 
omformet til boliger, bofællesskaber eller 
erhverv, der passer til bygninger og omgi-
velser.



Erhverv i landområderne
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Erhverv i landområderne

Landbrug og skovbrug udgør en væ-
sentlig del af erhvervet i landområderne, 
men herudover findes der også mange 
mindre virksomheder som fx liberale 
erhverv og håndværksvirksomheder. 

Erhvervene i landområderne i Ringsted Kommune 
er præget af mindre virksomheder. Det er også 
denne type af virksomheder, kommunen fortsat 
skal satse på i landområderne. 

Der skal arbejdes aktivt for at fremme mulighe-
derne for at drive mindre erhvervsvirksomheder 
i landområderne. Det kan ske ved at udnytte og 
udvikle de potentialer, der allerede er til stede. Her 
tænkes fx på nedlagte landbrugsbygninger samt 
andre velegnede bygninger, der kan indgå i en ny 
funktion i stedet for at stå tomme og forfalde - se 
faktaboksen om planlovens §§ 35 og 37. 

Udover de traditionelle erhverv som fx håndværks-
virksomheder kan man også sætte fokus på andre 
typer af erhverv som fx it-virksomheder, tegnestu-
er, forskning, uddannelse, konference, internethan-
del, oplevelser m.m. 

For at fremme mulighederne for de mindre virk-
somheder skal dialogen mellem de forskellige 
aktører som Landsbyforum, lokalråd, relevante 
erhvervsorganisationer, andre interesseorganisatio-
ner samt Ringsted Kommune udbygges. Dialogen 
skal bl.a. være med til at afklare, hvordan udvik-
lingsaktiviteter sikrer etablering og overlevelse af 
de mindre virksomheders adgang til arbejdskraft 
samt infrastruktur, herunder it-infrastruktur

Erhvervsudviklingen skal foregå i åbenhed og 
dialog med alle landområdernes aktører, da deling 

Mål

• Landsbyforum, lokalråd samt andre rele-
vante erhvervsorganisationer skal have et 
tættere samarbejde til planlægning og af-
klaring af erhvervsudviklingen for de mindre 
virksomheder i landdistrikterne. 

• Mulighederne for etablering af nye min-
dre erhvervsvirksomheder indenfor ram-
merne af planloven skal fremmes.

• Øge borgernes kendskab til landområ-
dernes erhvervsmæssige muligheder.

af viden og erfaringer er afgørende for, at de min-
dre virksomheder også fremover har mulighed for 
både at etablere samt udvikle sig.

Fakta om Planlovens §§ 35 og 37

Efter planlovens § 37 kan eksisterende bygninger, 
der ikke længere er nødvendige for driften af en 
landbrugsejendom, hvis bygningerne er egnede til 
formålet, tages i brug til nedenstående formål:

• Håndværks- og industrivirksomhed

• Mindre butikker 

• Kontor og lager

• Èn bolig

Der er dog en række betingelser, der skal være 
opfyldt, inden bygningen tages i brug til de nævnte 
typer erhverv. Derfor skal ibrugtagningen anmeldes 
til kommunen.

Ønsker man at etablere andre typer af erhverv, som 
fx hestepensioner eller Bed and Breakfast - eller at 
etablerre erhverv i en bygning, som ikke er en tid-
ligere driftsbygning, skal man søge kommunen om 
en landzonetilladelse efter planlovens § 35.

Ønsker man at drive liberalt erhverv fra sin bopæl, 
skal det anmeldes til kommunen. Kommunen vil 
herefter vurdere, om det anmeldte kræver en land-
zonetilladelse.



Kommunal service
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Mål

• Borgerne i landområderne skal have 
adgang til en grundlæggende kommunal 
service.

• Landdistrikterne skal sikres adgang til 
landsbyernes og Ringsted by samt Benløses 
faciliteter, aktiviteter og uddannelsesinsti-
tutioner med særlig fokus på de kollektive 
forbindelser til og fra skoler.

• Der skal være et bibliotekstilbud tilgæn-
geligt for borgerne i landområderne.

Kommunal service

Ringsted Kommune ønsker at sikre en 
balanceret kommunal service i landom-
råderne.

For at bevare kommunens attraktive landområder 
er det vigtigt, at borgerne har adgang til centrale 
offentlige og private serviceydelser i det omfang, 
det giver mening bosætningsmæssigt, socialt, kul-
turelt og økonomisk. 

De grundlæggende kommunale serviceydelser er 
fx pasnings-, undervisnings- og fritidstilbud, kol-
lektiv transport, hjemmepleje, sygepleje og prak-
tisk hjælp. En balanceret tilgængelighed til disse 
serviceydelser kan bidrage til et velfungerende 
arbejds- og familieliv. Mange af landdistrikternes 
borgere giver desuden udtryk for, at de gerne vil 
kunne leve hele deres liv i deres lokalområde – fra 
vugge til grav.

Ringsted Kommune ønsker derfor at skabe gode 
rammer for et harmonisk liv i landområderne.
Tilgængeligheden til de offentlige- og private ser-
viceydelser som bl.a. børnepasning, undervisning 
og kollektiv trafik skal sikres gennem en strategisk 
satsning på serviceniveauet i landområdernes mest 
dynamiske dele, hvor det rette befolkningsgrundlag 
er til stede. 

Ringsted Kommune ønsker at arbejde for, at der 
med udgangspunkt i befolkningsgrundlaget, foreta-
ges den nødvendige afvejning mellem omkostnin-
ger og det kvalitative niveau, så en grundlæggende 
kommunal service er tilgængelig i landområderne 
også fremadrettet. En grundlæggende kommunal 
service skal danne grundlaget for at fastholde og 
udbygge fx boliger og erhverv og dermed danne 
grundlag for en god vækstspiral. En vækstspiral der 

kan tiltrække nye borgere samt erhvervsvirksom-
heder og dermed være med til at sikre et levende 
landområde. Vækst og udvikling handler dog ikke 
kun om at tiltrække nye borgere og erhvervsvirk-
somheder, det er også med til at fastholde, udvikle 
og forbedre vilkårene for de borgere og erhvervs-
virksomheder, der allerede er i landområderne.
Planlægningen skal bl.a. være med til at synliggøre 
og prioritere inden for hvilke landområder, der skal 
ske udbygning og hvilke landområder, der skal 
vedligeholdes.



Trafikal og digital infra-
struktur
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Mål - trafikal infrastruktur

• Trafiksikkerheden i landområderne skal 
forbedres bl.a. gennem etablering af flere 
sikre cykelstier, skiltning og andre trafiksikre 
tiltag. 

• Den kollektive trafik til landsbyerne og 
landområderne skal optimeres. Ankomst og 
afgang til og fra skoler og uddannelsesinsti-
tutioner skal koordineres med ringetider. 

• Kendskabet til Flextrafik skal udbredes.

• Landsbyforum kan indgå i en arbejds-
gruppe til planlægning og prioritering af 
trafikfremmende forhold.

Mål - digital infrastruktur

• Områder med dårlig dækning skal søges 
opgraderet. 

Trafikal og digital infrastruktur

Ringsted Kommune ønsker at sikre et 
velfungerende grundlag for at bo i land-
områderne. Derfor har Ringsted Kom-
mune fokus på 3 centrale udfordringer; 
”trafiksikre cykel og gangstier”, ”adgang 
og kendskab til en effektiv kollektiv trafik 
og flextrafik” samt ”dækkende og tids-
svarende digital infrastruktur i alle ko-
munens landområder”.

Ringsted Kommune har fokus på trafiksikre sko-
leveje for kommunens børn. Med mangelfulde 
trafiksikre skoleveje øges den onde transportspiral, 
hvor antallet af forældretransporter til og fra skoler, 
børnehaver og vuggestuer øges. Udover skolebørn 
er det også vigtigt, at andre bløde trafikanter kan 
færdes så trygt som muligt fx til og fra arbejde og 
til forskellige foreningsaktiviteter.

Ringsted Kommune vil arbejde for, at den kollektive 
trafik og flextrafik skal være så udbygget og velfun-
gerende, at den ikke udgør en barriere for borgerne 
i at komme til og fra skole, arbejde, indkøb, for-
eningsaktiviteter osv. En effektiv kollektiv trafik og 
flextrafik vil desuden medvirke til at fastholde de 
unge og ældre i landområderne, hvilket er med til 
at sikre fortsat levende landområder med mangfol-
dighed og sociale netværk. 

Ringsted Kommune er opmærksom på, at for at 
tiltrække og fastholde bosætning og erhverv i land-
områderne skal der være adgang til en velfunge-
rende internet og mobilinfrastruktur, da den digi-
tale infrastruktur er en forudsætning i et moderne 
samfund. Det er derfor vigtigt, at alle landområder 
og ikke kun landsbyerne får adgang til en digital 
infrastruktur af høj kvalitet. 



Fritid, Idræt og Kultur
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Fritid, idræt og kultur

I landdistrikterne er der tradition for et 
aktivt fritids- og kulturliv med udgangs-
punkt i lokale traditioner og ressourcer.

Et aktivt fritids- og kulturliv er en væsentlig årsag 
til, at flere landområder er i stand til at bevare eller 
øge deres bosætningsniveau. Grundlaget for de 
sociale netværk og fællesskab i landdistrikterne er 
det frivillige arbejde og den lokale identitetsfølelse, 
som landområdernes kultur- og fritidsliv er bygget 
på. Det er denne sociale kapital, der skal bane vejen 
for, at de øvrige stedbundne værdier og udviklings-
muligheder kan bringes i spil.

Samlingssteder spiller en stor og væsentlig faktor 
for fritids-, idræts- og kulturlivet. Samlingsstederne 
skal være egnede til alsidige og tværgående aktivi-
teter som idræt, motion, kulturelle og musiske ar-
rangementer. De skal også være egnede til ældre-
undervisning, væresteder for unge, mødeaktiviteter 
samt øvrige foreningsaktiviteter. Med andre ord så 
skal samlingsstederne sikre, at livet kan udfoldes i 
landområderne. 

Ringsted Kommune spiller en stor rolle i forhold 
til at fastholde og styrke den sociale kapital i land-
områderne gennem styrkelse og bevarelse af de 
lokale samlingssteder, hvor det findes påkrævet. 
Samlingssteder som kan være med til at skabe ny 
identitet og styrke eksisterende og nye netværk. 
Dette i erkendelse af, at lokalråd, foreninger samt 
lokale borgere arbejder målrettet på, at livet også 
skal leves og udfoldes i landområderne.  

Ringsted Kommune ønsker fortsat at prioritere fri-
tid, idræt og kultur i landområderne. Dette sker bl.a.  
gennem uddeling af midler fra de to puljer; ”Kultur-
midler til landområderne” og ”Udviklingsmidler til 

landområderne” som uddeles til landområderne i 
samarbejde med Landsbyforum.

Mål

• Alle lokalområderne skal have adgang til 
samlingssteder for foreninger og borger-
grupper, herunder idræt, motion, kultur og 
samvær. 



Natur og miljø

20



Mål

• Forbedre og synliggøre adgangen til na-
turen gennem information og skiltning, fx 
via tidssvarende medier.

• Så vidt muligt etablere et netværk af re-
kreative stier, hvor der bl.a. lægges vægt på 
de bynære rekreative oplevelser.

• Sikre varierede landskaber, rig natur og 
et rent miljø gennem implementering af fx 
statens vand- og naturplaner med fokus på 
de rekreative muligheder i forbindelse med 
fx anlæggelse af vådområder.

• Dialogen med landområdernes aktører, 
herunder jordbrugs- og skoverhvervet, skal 
styrkes gennem koordineringsmøder, hvor 
fx Landsbyforum og andre relevante er-
hvervsorganisationer kan indgå.
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Natur og miljø

Ringsted Kommune ønsker at forbedre 
adgangen til de mange gode naturople-
velser, som findes i kommunen. 

Ringsted Kommune har en bred vifte af natur som 
åer, søer, skove, enge osv. Kommunens landområ-
der består af interessante landskaber med skovom-
råderne i nord over de store søer centralt i kom-
munen til de mere landbrugsprægede landskaber 
i syd. Det er dokumenteret, at naturoplevelser i 
blå og grønne omgivelser giver bedre sundhed og 
trivsel. Naturen kan også virke som en katalysator 
i forhold til at sikre bl.a. en øget bosætning i land-
distrikterne. 

Ringsted Kommune ønsker derfor at give borgerne 
bedre muligheder for spændende og interessante 
naturoplevelser og mulighed for et aktivt friluftsliv. 
Dette kan ske ved at fremme adgangen gennem 
vedligeholdelse og udbygning af adgangsforholde-
ne til kommunens natur. Der er da også et udpræ-
get ønske i landdistrikterne om, at den væsentlige 
ressource som naturen er, skal udnyttes gennem 
etablering af bl.a. nye stier. I kommunens stiplan er 
der udpeget og/eller etableret flere forskellige sti-
projekter, bl.a. Ringsted Oplevelsessti, Munkevejen, 
Rosengårdstien osv. Ringsted Kommunes stiplan 
vil udgøre et godt grundlag for det videre planlæg-
ningsarbejde med at fremme adgangsforholdene. 
Derudover ønsker kommunen at sammentænke 
rekreative stier med sikre cykelveje til skolerne. 

Ringsted Kommune har igennem den kommunale 
planlægning fokus på både naturbenyttelse og 
-beskyttelse. En forudsætning for at sikre både be-
nyttelse og beskyttelse er, at der er en klar afgræns-
ning mellem land og by. Dermed kan den bynære 
natur både styrkes som natur, men også virke som 

et frirum for byboeren.

Den største landskabsforvalter i det åbne land er 
jordbrugserhvervet, hvor arealanvendelse, place-
ring, udformning af anlæg samt naturpleje har stor 
indflydelse på miljø, naturindhold og på landska-
bets udseende. Ringsted Kommune ønsker at føre 
en frugtbar dialog med jordbrugserhvervets aktører 
for at sikre kommunens natur og miljø en fortsat 
høj standard samt sikre, at jordbrugserhvervet ind-
drages aktivt i, hvorledes der kan åbnes op for de 
naturværdier, som jordbrugserhvervet ejer/admini-
strerer. Med kommunens store skovarealer bør der 
ligeledes findes afbalancerede muligheder for, at 
kommunens borgere kan få glæde af naturfacilite-
terne i samarbejde med skovenes arealejere.



Oplevelsesmuligheder 
i landområderne
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Mål

• Ringsted Oplevelsessti skal etableres i 
perioden 2014-2018. Stien skal forbinde en 
række aktiviteter, der kan skabe helhed og 
synergi og derved virke udviklende i forhold 
til stiens opland.

• Der skal informeres om allerede etable-
rede oplevelsesprojekter som fx Ringsted 
Å sti, Rosengårdstien og Vrangeskov ”Børn 
i bevægelse” og planlagte projekter som fx 
”Fremtidens landskaber” i forbindelse med 
sundhedsskabende projekter.

• Nye oplevelsesprojekter skal tænkes ind 
i og spille sammen med de allerede etable-
rede projekter. Helheds- og synergitanken 
skal være det bærende element.

Oplevelsesmuligheder i land-
områderne

I Ringsted Kommune findes der i dag et 
væld af spændende oplevelsesmulighe-
der i landområderne. Det er dog også 
vigtigt at sikre fremtidige projekter, så 
der er en levende oplevelsesdynamik i  
landområderne.

Naturoplevelser spiller en stor rolle i forhold til et 
attraktivt landdistrikt både som bosted og for de 
fælles oplevelser, fordybelser m.m. Samspillet mel-
lem kommunen, landmændene og landområder-
nes borgere er vigtig for skabelse og bevarelse af 
alsidige og attraktive oplevelsesmuligheder.

I forbindelse med oplevelsesprojekter kan der ska-
bes eller bevares arbejdspladser. Det samme gæl-
der i forhold til følgeerhverv, der kan have glæde af 
disse tiltag som fx købmænd, spisesteder, Bed and 
Breakfast, campingpladser osv. 

Et eksempel på en oplevelsesmulighed er Ringsted 
Oplevelsessti, som er projekteret som en hovedsti 
på ca. 23 km gennem Ringsted Kommune med 
senere mulighed for tilkobling af lokale og bynære 
stier og oplevelser.

Kulturmiljøer er også en vigtig del af oplevelses-
værdierne på landet. Det gælder både de specielle 
landsbyhuse, kirkerne, de gamle skolebygninger, 
sprøjtehusene, husmandsbrugene og nedlagte går-
de og ikke mindst kulturlandskabet i det åbne land 
med gravhøje, stengærder, levende hegn, jagtre-
miser, mergelgrave, fortidsminder og råstofgrave. 
Muligheden for de mange forskellige oplevelser gør 
det ofte attraktivt at bo på landet. 
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