
Hyldager Bakker Nord – Dialogmøde 24.11.2019 
Opsamling på input og diskussion fra borgere til Indhold af i Hyldager Bakker Nord. 

Aktiviteter 
• Stilleområder – ikke vild leg. 

• Ingen mountainbike i den nordlige del. 

• Godt med stierne og udsigtspunkterne. 

• Stengærde om dyrefolde (som Irland). 

• Hegning omkring dyrefolde må godt tænkes anderledes. 

• Løsninger ifm. Dyrefolde skal også være praktiske at drifte. 

• Stengærde er en dårlig idé, kræver for meget vedligehold. Vestskovens stengærde er et eksempel 

• Husk der er et dynamisk landskab – hvem ved hvilke dyr der skal gå i folde om 10 år 

• Aktivitetsområde med labyrintskov som Egeskov. 

• Skiltning kan hjælpe til positiv færdsel. 

• Nej til shelters og bålhytter.  

• Kvæg skal have læskur fx mobile læskur. 

• Bålpladser skaber tyveri af have møbler, der afbrændes 

• Dyregården kan være grejbank for redskaber mv. til bålhytte 

• Erfaring fra shelters i Vallensbæk mose. Hærværk forekommer, men mange brugere har stor fornøjelse 

af dem. 

• Anlægger man en mountainbike-sti vil der tiltrække flere mountainbikere end hvis man ikke gør. 

• Udstillingsområde i aktivitetsområde. 

• Der kan være risiko for at der ikke kommer folk under tunnellen. 

• Behøver aktivitetsområdet at være så stort? Vigtigt at der er plads til dyrene. 

• Adgang med kreaturvogn skal være god. Den skal helst ikke spærre trafikken. Gerne med befæstelse 

der kan bære en traktor. 

• Dyregården har den praktiske erfaring. Husk at tage Dyregården med på råd i detailprojektering. 

• Der skal køres vand til foldene. 

• Hvis der lægges vand til folden kan man køre mindre sommervand. 

• Et pausested – vandpost. 

• Måske et toilet ved shelters 

• Pausefold til heste. 

• Husk parallelsti til heste 

 

Natur 
• Naturområder – Natur for naturens skyld. 

• Faunapassage / vildtpassage under bane 

• Vi er midt i en by – der må gerne være urbane træk. 

• En bypark – ikke et kunstigt frilandsmuseum. 

• Man bør blande natur og kultur. 

• Stål og beton mv. kan være elementer der fortæller historien om en kunstigt formet naturpark. 

• Der skal være plads til det selvgroede og vild natur. 

• Naturliggør vores naturparker. 



• Kan det være et lille stykke vestskov 

• Kan der plantes Canadisk fyr som i Vestskoven? 

• Husk at interessen for spiselige planter er om muligt endnu højere i Nord. 

• Dyrene er vigtige for oplevelsen af forskelligt landskab – og de er en dejlig oplevelse for alle aldre. 

• Flere folde = aflastning af områder. Godt for græsningstrykket. 

• Hyldagergrundens beplantning skal indtænkes. Stort ønske om at bevare så meget beplantning som 

muligt. 

• Tæt bevoksning med buske og træer der kan give læ til dyrene. Skal indgå i foldene. 

 

Vand 
• Lav det så det kan tåle den oversvømmelse der allerede er fra St. Vejle Å og vand fra nyt 

bakkelandskab. 

• Tidsrejse tilbage til den gang der kun var landsby. Man kan genfinde engarealer på gamle kort. 

Gadekær i landsby har afvandet til åen. Svært at finde slyngning af åen i kortmaterialet. 

• Kan overløb fra rensningsanlæg ikke blokeres? 

• Kan vi få rigtige paddehuller – fri for kotis. 

• Vandhuller med lermembran til drikkevand til dyr. 

• Husk vand giver liv – alt dyre og planteliv 

• Der mangler fald på åen. ”vandfald” / fald ved landsby skal breddes over hele strækning, så faldet er 

mere jævnt. . 

• Slyngning vil skabe liv. 

• Bassin-P + regnvand fra Hyldagergrunden skal kobles med å-slyngning. 

• Kan St. Vejle-stien slynges og kobles med overgange på åen. 

• Ved at flytte stien til østside af åen vil åen ikke være en eksklusiv oplevelse for nye beboere på 

Hyldagergrunden. Åen skal være tilgængelig for alle borgere. 

• Sikre beplantning om rensningsanlæg. 

• Husk dobbeltprofil på å-løbet. Der nok plads mod Hyldagergrunden 


