Frivillighed i naturen

Nordre Fælled
Fremtidsønsker:

Nuværende brug:
-Gåture x9
- Løbeture x6
- Orienteringsløb
- Hunde luftning x4
- Foto- naturbilleder
- er glad for 5 km ruten
- Teltlager
- Bord og bænke
- Ser på rådyr
- Cykler x4
- Isbod
- Motion x2
- Til at se på
- Kan ikke komme over på arealet, er
dårligt gående
- Fritidshjemmet: gåture, drageflyvning,
besøger søens dyreliv
- Samler ind til krydderisnaps
- Skovtursforening
- Ture med madpakke

•Rollespillere

•Hundeluftning

•Rollespillere

•Multihal
•Multihus
•Tarzan/balanc
ebane

•Naturlegeplads

- Toiletbygning
-Bålplads ved søen
- Bålplads
- Svævebane
-Flere borde og bænke x 8
- Forhindringsbane ala den i Romalt
- Børnelegeplads x 3
- Klatretårn
- Hunde i snor, også af hensyn til vilde dyr
(specielt område, hvor hunde kan være fri) x
4
- Vandpost
- Gå - klubber
- Mere tryghed i området
- Gåture
-Frivillige uddannelse til natur oplevelser
- Vandringer med natur oplevelser
- Grill plads x 4
- Godt stisystem x2
- Plancher med regler x 2
- Gode adgangsforhold x2
- God skiltning
- Flere skraldespande
- Skraldespande ved søen
- Fugletårn mellem træerne
- Kiggede rundt omkring
- Fortsæt ønske om at bo i Randers Nordby
- Et kros bane, et støjvæg, så der er et sted,
hvor man kan køre på kros
- Sankt Hans bålplads
- Ture hvor man kan tage kaffe med
- En fiskesø
- Bistader
-Bænke og borde ved søen
- Motions træredskaber til børnene
- Kælkebakke
- Rollespil
-Tarzanbane for børn og voksne
- Frugttræer
-Bunker
- Samlingssted for familien
- QR Skattejagt

2014 – 2 år senere – hvad er opnået
PARTNERSKABET har
Udvidet medlemskab, skrevet 5 ansøgninger til forskellige fonde hvor de har
fået 1 bevilling (Tips og Lotte til Friluftsfaciliteter) og 1 afslag (Nordeafonden
til ”Overskud til livet”), (3 ansøgninger Naturvejleder, Insektarium (bynaturrum) og naturpædagogisk udviklingsprojekt) er stadig under behandling).
NF VENNER har
Arrangeret Skovens dag, Samle skrald dage, Arbejdsdage sammen med
Produktionshøjskolen, indgået samarbejde med projektet ”Nordbyen læser”,
fået bevillinger fra ”frivillig naturpleje” til reklame, støtte til frivillige osv., har
lavet en folder til området, oprettet Facebookside og er blevet udvalgt som
demoprojekt i Friluftsrådet’s strategiske projekt ”Brugerdrevne natur- og
Friluftsområder”.

RANDERS PRODUKTIONSHØJSKOLE har
Lagt nye stier, sat skraldespande op, tømmer skraldespande regelmæssigt, fået
tilladelse til bålhus, skure mm., organiseret det første ”Nordre-Fælled-løb” og
støttet op om arbejdsdage med NF Venner.
RANDERS KOMMUNE har:
Holdt arkitekt konkurrence i forbindelse med etablering af en ny atletikhal på
kanten af området. Hallen skal have en flydende overgang til Nordre Fælled.

Mål for inddragelse af frivillige
• Øge miljøbevidsthed og viden om naturen

• Udvikle naturfortrolighed
• Give ”medejerskab” til et naturområde

Forhindringer for frivillighed
• Frivillige må ikke føle deres arbejde
”koloniseret” af det professionelles
systems normer og rationaler
• Det må ikke være et led i en spareplan
• Samarbejdsrelationen må ikke være uklart
formuleret
• Viden om frivilligledelse skal være til stede

Demoprojekt for brugerstyrede
natur- og friluftsområder
• 10 projekter på landsplan
• Projektperiode til 15. juni 2016
• Mål: Friluftsrådet ønsker at bidrage til en
5-dobling af antallet af frivillige i friluftsliv
og udvikling og pleje af naturområder og
faciliteter i Danmark i 2020

Nordre Fælled
•
•
•
•
•
•
•

Stiftet en venneforening juni 2013
Afholdt aktivitetsdage på Fælleden
Oprettet en Facebook side
Lavet flere folder (generel, plante, hunde)
Udvikle nye aktivitetsdage i 2016
Deltaget i naturpleje
Inddrage andre interesserede

Fremtidige initiativer
• Aktivt medborgerskab kursus
(naturambassadører)
• Byg med Produktionshøjskolen
• Grejbank (låne aktivitetsudstyr)
• Etablering af temastier
• Aktiviteter rettet mod en øget biodiversitet
(gode fødesteder og redemuligheder)
• Fælles aktivitetsdage for familien

