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Med erfaringerne fra Saltum har vi udarbejdet en fasemodel for en etableringsproces for 
kommende perimeterstier. Modellen inkluderer ikke alle aspekter, men beskriver i hoved-
træk, hvad og hvornår forskellige aktører og aktiviteter bør igangsættes og afsluttes for en 
god fremdrift i projektet. Alle projekter er forskellige, men nedenstående er et godt bud på 
hovedtrækkene i en anbefalet tilgang.

Kom godt i gang

pFasemodel for realisering af en perimetersti

1. Skridt - Etabler en stigruppe
Dan en initiativgruppe og lav en formålsbeskrivelse med foreløbig udpegning af arealer

2. Skridt - Involver lodsejere og berørte naboer
Tag kontakt til berørte lodsejere og naboer - lav gerne forhåndstilkendegivelser

3. Skridt - Samskab med foreninger & borgere
Aktiver og involver lokalområdet bredt - kortlæg de stedbundne potentialer i fællesskab

4. Skridt - Projektforslag
Udarbejd et projektforslag med linjeføring, aktiviteter og totaløkonomi

5. Skridt - Skab finansiering
Lav en skalerbar finansieringsplan - ansøg samarbejdspartnere

6. Skridt - Myndighedsbehandling
Tag forhåndsdialog til lokale og nationale myndigheder - aftal indsendelse af projekt

7. Skridt - Aftalegrundlag & økonomi
Indgå endelige lodsejeraftaler, tinglys stien og udarbejd anlægs- og driftsøkonomi

8. Skridt - Anlæg & drift
Etabler stien og udfør løbende vedligehold og sikkerhedsrunderinger



SaltumstienEn sti for landsbyer

Lige der hvor ligusterhækkene stopper og land tager over, findes 
mulighederne for at skabe byfornyelse gennem landsbyernes kvaliteter og 
præmisser - det er lige her, at perimeteren imellem by, land og natur findes, 
og hvor disse kobles sammen til grøn byfornyelse for landsbyer.

6 km sti skabt gennem borgerinddragelse
I Saltum er det lykkedes at komme hele vejen rundt om byen. 3 km langs dyrkede mar-
ker, 1 km igennem skov, 1 km omkring sø og igennem hegnede områder med græssende 
kvæg samt 1 km på eksisterende fortove langs villaveje. Stien er primært en naturskøn 
trampesti, og ved plejehjemmet er etableret en tilgængelighedsvenlig stenmelssti. 
Velvillige lodsejere har indgået aftaler om tinglysning af stien og fået kompensation for 
den 1,5 meter brede sti. Ydermere er driften sikret igennem en forpligtende samarbejds-
aftale med Jammerbugt Kommune.

Land

By

Natur

10 gode råd fra Saltum

1 - Lokal forankring
Behovet og forankringen skal være til stede lokalt 

Det er forankringen, der skaber succes og energi til stigruppen

2 - Samarbejd med fagfolk
Involver myndigheder, kommune, landskabsarkitekter, landinspektører og 

landboforeninger - skab et fælles projekt af god kvalitet fra starten

3 - Tidlig kontakt med lodsejere
Find lodsejere og øvrige interessenter i nærheden af stien - 

ofte kan der skabes nemme løsninger ved at inddrage lodsejeres ønsker tidligt

4 - Involver alle interesser før fastlægning af stiforløbet
Stien bør fastlægges med alles interesser hørt - 

kommuniker med berørte aktører før den brede offentlighed

5 - Skab en fleksibel linjeføring
Planlæg flere linjeføringer og alternative ruter - 

der kan findes interesser imod jeres bedste linjeføring

6 - Rejs midler
Afsøg muligheder for finansiering lokalt, kommunalt og ved ekstern finansiering

7 - Involver bredt
Inddrag byens borgere, foreninger, dagtilbud, erhvervsliv med flere, 

skab mulighed for "frivillige stisoldater"

8 - Skab en inkluderende proces
Organiser processen, så alle ildsjæle og frivillige kan bidrage

9 - Forhåndsaftaler på drift
Indgå forpligtende aftaler vedrørende drift

10 - Aktiver fællesskab gennem arrangementer
Arranger fælles gåture og dyrk landsbyens fællesskab

Perimeterstien er mere end blot en gåtur i 
det grønne tæt på sin bopæl eller som ud-
flugtssted. Perimeterstien og dens lokale 
tiltag til det stedsspecifikke fysiske miljø 
og lokale sociale behov skaber mulighe-
den for at tilpasse udformning, anven-
delse og aktiviteter landsby for landsby, 
stedsspecifikt og stedsspecifikt. Det gør 
perimeterstien mangfoldig og skalerbar i 
forhold til de helt lokale ønsker og behov.

Effektbaseret
Perimeterstien skaber grundlag for øget 
sundhed igennem et attraktivt tilbud for 
motionister og øgede antal gåture. På peri-
meterstien findes der sociale møder og ar-
rangementer, og perimeterstien kan give 
landsbyen et nyt image og tilbudsværdi 
som led i den lokale bosætningsstrategi. 
Nedenfor ses en række effekter og kerne-
funktioner, der tilføres lokalområdet ved 
etablering af en perimetersti.

Faciliterer øvrige initiativer 
Perimeterstien kan også facilitere og 
realisere lokale ønsker og behov fra for-
eninger og instituelle tilbud. Her kan nye 
eller længerevarende behov medtages i 
den samlede perimeterstis anvendelse og 
aktivitetselementer. Disse kan placeres i 
mere rekreative omgivelser og i relation 
til perimeterstien, hvorfor der opnås øget 
synliggørelse og bevidsthed omkring 
lokalområdets samlerede tilbud for lokale 
og besøgende, om de går forbi en legeplads, 
bærhave, mtb-rute eller lignende. Om 
perimeterstien anvendes som en rekreativ 
naturoplevelse, på vej til og fra skole eller 
af lokale med besøgende en tur rundt 
på stien for at fremvise lokalsamfundets 
præstation, har perimeterstien og dens 
processuelle tilgang en synergieffekt for 
lokalsamfundet. 


