Natur og bevægelse
Formulering af udviklingstemaet
1. Hvorfor er temaet vigtigt, og hvordan bidrager det til udvikling af landdistriktet ?
Natur og bevægelse er to temaer, der er meget oppe i tiden, og sandsynligvis vil være det fremover.
Selvom naturen, i vores landdistrikt, er næsten 100% menneskeskabt, bliver man alligevel munter
og glad over at bevæge sig rundt i den både til fods, på cykel eller til hest.
I Oksenvad/Ørsted har vi en meget afvekslende natur. Her findes både skov, åbne marker, moser,
enge og åløb. Der er allerede etableret en hel del stier i det åbne land og i statsskoven Stursbøl,
præsteskoven og de private skove er hærvejen mærket af for gående. Desuden er der de mange
skovveje, hvor man både kan færdes til fods, på cykel eller til hest.
På naturstyrelsen.dk er kort og historie om Stursbøl tilgængelig
Derfor vil en synliggørelse af mulighederne for at bevæge sig i naturen overfor målgrupperne lokale
og turister, kunne bidrage til udvikling og trivsel i landdistriktet.
2. Hvad er visionen for udviklingen af dette tema ?
Visionen for temaet er: at vedligeholde og udbygge stisystemerne i vores område og til
nabolanddistrikterne.
at etablere forskellige faciliteter(f.eks.udendørs fitness, shelters, bænke og
borde) i forbindelse med at stierne anlægges.
at beskrive og opdatere kort over stierne med angivelse af længde og
seværdigheder, så det er tilgængeligt på oksenvad.dk, og kan printes
ud derfra
3. Hvordan ser landdistriktet ud m.h.t. dette tema i fremtiden ?
2011-13: Kirkestirundtur med hundeskov tilknyttet er etableret.
Stier og skovveje og seværdigheder langs disse er kortlagt og beskrevet og lagt på oksenvad.dk
2014-21: Der er etableret forskellige faciliteter langs stierne og anlagt en mountainbikerute i en eller
flere skove. Der er etableret sti fra Oksenvad til Kleinbahnstien i Ørsted, som ender i Jels, hvorfra
man kan komme videre til Jelssøerne.
Der vil evt. kunne tilbydes udlejning af cykler og heste. ( Tema: by- og egnsudvikling )

Ansvarlig for projekterne fremover
Landsbyforeningen for Oksenvad og Omegn

Tidsplan for projekterne
2011 - 13
Kirkestirundtur med hundeskov

x

Beskrivelse og opdatering af stikort gøres tilgængelig på
oksenvad.dk

x

2014 - 2020

Forbinde og etablere stisystem fra Tovskovvadvej, Vandmose/Ørsted
å til Kleinbahnstien i Ørsted

x

Forskellige faciliteter: Shelters, udendørs fitness, bålpladser og

x

mountainbikerute

Projekt 1: Kirkestirundtur
Baggrund: Den første etape af kirkestien, der kan ses på udskiftningskort fra 1791, blev gjort farbar
af frivillige sidst i 1990erne og blev døbt Grønnevej. Næste etape op til Perleholm blev ryddet
foråret 2009. På de sidste godt 500m er der diger på begge sider af den relativt brede vej, og mange
gamle egetræer. Begge veje har selvstændige matrikelnumre og ejes af kommunen.
Beskrivelse: Langs den nuværende sti kan man gå til Perleholm (naturskole ejet af Naturstyrelsen,
som Haderslev, Vejen og Kolding kommuner kan benytte). Fra Perleholm kan man følge en sti mod
syd i kanten af Stursbøl Plantage til det tidligere skovløberhus, hvor man drejer mod øst af den
tidligere Ø.Lindetvej, der efter ca. 400m støder til den nuværende Ø. Lindetvej.
Projektet vil være at føre stien videre på sydsiden af Ø.Lindetvej, der
fører forbi en hundeskov og videre ad en markvej og små kommuneveje til Oksenvad Kirke.
Oksenvad Kirke, hvor man kan parkere, vil være et godt udgangspunkt for rundturen.
Ansvarlig:

Arbejdsgruppe nedsat Landsbyforeningen og frivillig arbejdskraft

Samarbejdspartnere:

Lodsejer

Ydre restriktioner:

-

Finansieringsmuligheder:

-

Projekt 2: Kortlægning og beskrivelse af nuværende og planlagte stiforløb.
Baggrund: Mange af de nuværende stier og skovveje kendes kun af et fåtal af Oksenvad/Ørsteds
beboere og da slet ikke af tilflyttere og udefra kommende i øvrigt.
Beskrivelse: En kortlægning af vores stier og skovveje med angivelse af længde og beskrivelse af
seværdigheder langs disse, vil motivere til at bevæge sig i vores område, samtidig med man også vil
kunne formidle lokal- og kulturarvshistorie. Kort med beskrivelser gøres tilgængeligt på
oksenvad.dk i en printvenlig version og opdateres løbende.

Ansvarlig:

Arbejdsgruppe nedsat af Landsbyforeningen

Samarbejdspartnere:

-

Ydre restriktioner:

-

Finansieringsmuligheder:

LAG Haderslev, Haderslev i bevægelse

Projekt 3: Stisystem Tovskovvadvej, Ørsted å, Vandmose, Kirkemose, Ørstedvej til Kleinbahnstien
og Jels.
Baggrund: Tovskovvadvej er den oprindelige vej fra Oksenvad til Lerte. Når man passerer Ørsted å

over Tovskovvadbro er man i Lerte. Et langt forløb af Ørsted å har dannet sognegrænse til
Sommersted. Vandmosen og Kirkemosen er nabomoser, hvor mange lodsejere har små stykker, men
ikke mange kommer der. Ørstedvej er en grusvej, ikke særlig trafikeret, den eneste direkte vej
mellem Oksenvad og Ørsted. Kleinbahnstien er som navnet angiver, en sti der følger det gamle
jernbanespor.
Beskrivelse: Etablering af en sti mellem Mølby - Neder Lerte - Oksenvad - Ørsted og Jels i et
område, der stort set er ukendt land, kunne bidrage til samhørigheden i vores område.

Ansvarlig:

Arbejdsgruppe nedsat af landsbyforeningen

Samarbejdspartnere:

Lodsejere

Ydre restriktioner:

-

Finansieringsmulighede:

Haderslev i bevægelse, Friluftsrådet

Projekt 4: Forskellige faciliteter.
Baggrund: Med de mange stier i det åbne land, i skovene og langs åerne vil publikum efterspørge
flere faciliteter m.h.t. fysisk udfoldelse, primitive overnatningsmuligheder, geocaching (finde
skjulte depoter v.h.a. GPS udstyr) og oplevelse af dyrelivet.
Der er overnatningsmuligheder i de 3 sommermåneder på Cafe Ellegård i Stursbøl (Herberger langs
Hærvejen) og på Perleholm (Naturstyrelsen) er der sheltere, man kan benytte, dog skal man være
opmærksom på, at stedet kan være udlejet. I Ørsted er der en 'bed and breakfast'.
I præsteskoven er der en overdækket spiseplads ved Hærvejsstien og flere udsigttårne.
Geocaching er der også mulighed for, der er flere skjulte depoter i vores område (geocaching.dk)

Beskrivelse: Faciliteter, som skovfitness i forbindelse med løberuter, flere primitive
overnatningsmuligheder, lystfiskerhytter, mountainbikerute, bed and breakfast og evt. et sted, hvor
man kan købe eller få bragt en madpakke, skal tænkes ind i forbindelse med udbygningen af
stiforbindelserne. Alle faciliteterne skal synliggøres i forbindelse med kortlægningen af stier og
skovveje på oksenvad.dk , efterhånden som de etableres.

Ansvarlig:

De forskellige arbejdsgrupper og frivillige

Samarbejdspartnere:

Lodsejere, Haderslev kommune

Ydre restriktioner:

-

Finansieringsmuligheder:

LAG Haderslev, Haderslev i bevægelse, Friluftsrådet

