Lønborg Hede – en overset naturperle
Collective Impact – det åbne land som dobbelt ressource
Et multifunktionel jordfordelingsprojekt
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Collective Impact vil bruge jordfordeling som instrumentet til at udvikle et værktøj, som kan
udvikle den fulde samfundsværdi i projekter fremover. Jordfordelingen skal resultere i et løft af
alle interesser i det åbne land, Mange af de interesser er unde pres i dag, hvilket kræver
nytænkning. Den multifunktionelle tankegang er netop en ny måde at udvikle et område på, og
det kræver energi at løfte alle interesser på en gang i et projekt. Men det kan være en udfordring
at præsentere et projekt i et lokalområde, som ikke er færdigudviklet. Det kan skabe usikkerhed,
når man ikke kan forholde sig til et konkret projekt. Nye udfordringer kræver nye arbejdsmetoder
og involvering af alle med interesser i et projektområde.
Projektet skal sikre, at landdistriktet udvikles. Dette skal ske med hjælp fra en gruppe med
deltagelse af 5-6 personer fra de 6 sogne, som skal løfte de lokale interesser og udviklingen af
erhvervs- og fritidslivet i deres landdistrikt. Dette arbejde skal give en lokal forståelse for Lønborg
Hede som en helt enestående naturperle og kan blive en stolthed for området. Den vil i højere
grad kunne bidrage til at give naturopleveler og velvære i lokalområdet. Der skal udvikles en ny
samarbejdsrelation – en landsbyklynge, som også kan bringe andre samarbejdsprojekter på bane
og skabe udviklingsprojekter i erhvervslivet og fritidslivet i de næste mange år.
Ved Ringkøbing Fjord er der to sommerhusområder (Hemmet Strand og Skaven), som er i
cykelafstand (under 5 km) fra Lønborg Hede. Der er tale om næsten 1000 sommerhuse samt en
nylig udstykning. Ved at åbne op for adgang ind i landet, vil turister kunne få en helt ny
naturoplevelse ved at se kulturlandskabet og ikke mindst komme ind på en hede med åbne vidder.
Heder af denne størrelse er der ikke mange af, og oplevelsen af ”ensomhed til refleksion” kan
dyrkes i projektområdet.
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Projektet skal mindske fragmentering af heden og projektet skal muliggøre støre
genopretningsprojekter ved Styg Bæk, som sikre bækken bedre fysiske forhold og heden en mere
naturlig hydrologi.

Landdistriktsudvikling

8 landsbyer ligger inde for en radius af 5-6 km af Lønborg Hede, der er to efterskoler, og to større
sommerhusområder ved Ringkøbing Fjord som hvert år tiltrække mange turister.

Rekreative ruter
Drivvejen skærer ind igennem
Lønborg Hede, men forsvinder
efterhånden i læhegn og dyrkede
arealer – det skal forbedres.
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Bedriftstæthed og udvikling

Dette areal tænkes
anvendt som Pplads/hestefold
mm. og vil derfor
ikke afkaste
bufferzone,
dermed bliver
bedriften syd for
heller ikke berørt.

Der har været fremsat bekymringer for, at dette projekt vil medføre mere natur og at det vil kunne
betyde restriktioner og begrænse udvidelsesmulighederne for omkringliggende bedrifter. Derfor
blev ovenstående kort udarbejdet for at illustrere hvor stor forskellen fra den nuværende situation
bliver.
Størrelsen af husdyrbrug er angivet med cirkler. Der er lagt en bufferzone ind på Natura 2000området og dernæst en bufferzone på de prioriterede arealer. Herved kan man fornemme
betydningen, hvis de prioriterede arealer en dag fik den samme bufferzone. To ejendomme, vil
blive berørt, som ikke berøres af bufferzonen i dag.
Bufferzonen kan give et fingerpeg om hvilke bedrifter, der med en vis sandsynlighed kan blive
underlagt restriktioner, som følge af at ligge tæt på følsom natur.
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