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Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 

Vision for udviklingsplan 2018 

Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre 

sted at bo og vi vil øge bosætningen i området målbart. Vi vil øge antallet af indskrevne børn på 

skolen og de tilhørende institutioner. Vi vil bidrage positivt til opfyldelsen af Nordfyns 

Kommunes Vision 2021 og vores arbejde skal gøre os til en påskønnet og troværdig 

samarbejdspartner hos Nordfyns Kommune. 

Først geografien:  

 ”Skovløkkeområdet” er en samlet betegnelse for Skeby og Østrup sogne i Nordfyns Kommune. Her finder 

vi landsbyerne Daugstrup, Østrup, Gudskov, Klintebjerg, Gerskov, Gersø, Hessum, Ølund, Lammesø, Bogø, 

Lindø, Ørritslev by og Ørritslev Skov. Ca. 550 husstande, ca. 1300 beboere.  

Bagrund: 

I oktober 2014 havde vi det privilegium, at Skovløkkeområdet blev udvalgt som studieemne til 

Landsbyhøjskolens efterårskursus afholdt på Ryslinge Højskole.  Gruppen, der fik til opgave at arbejde med 

Skovløkkeområdet, bestod af 8 kursister hvoraf en enkelt kom fra vores eget område, de øvrige kom fra 

hele landet. Alle havde de det til fælles, at de på én eller anden måde er involveret i landsbyudvikling på 

deres respektive hjemegne. 

På Landsbyhøjskolen fik kursisterne til opgave, med afsæt i de kvaliteter og muligheder Skovløkkeområdet 

byder på, at finde frem til fokusområder som lokalsamfundet med fordel kan arbejde med for at sikre, at 

Skovløkkeområdet også fremadrettet vil være et levende landsbysamfund, hvor der er godt at bo og hvor 

det er attraktivt at bosætte sig. 

Kursisterne inviterede alle beboere til visionsaften på Skovløkkeskolen den 13. oktober 2014. Her blev der 

arbejdet intenst i 4 grupper og da aftenen var omme, havde deltagerne, under kyndig styring af de dygtige 

kursister, identificeret 6 ”ben”, som kan bringe Skovløkkeområdet fremad, hvis der arbejdes målrettet med 

dem. 

De 6 fokusområder er: 

1. Danmarks bedste skole 

2. Stierne 

3. Klintebjerg Havn 

4. PR/synlighed 

5. Udstykninger 

6. Masterplan for Skovløkkeområdet 
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I lokalrådet har vi efterfølgende besluttet, at de 6 fokusområder skal nedfældes i en 3-årig udviklingsplan 

med tilhørende vision. Ud over at sikre fremdrift i udviklingen af Skovløkkeområdet, vil udviklingsplanen 

også bringe en ”retning” på lokalrådets arbejde.  

Til hvert fokusområde nedsættes ”kaffegrupper” sammensat af medlemmer fra lokalrådet samt beboere 

med interesse for emnet. Kaffegrupperne får til opgave at føre målsætningerne til dørs.  

Inden sammenfatningen af dette dokument har lokalrådet sendt spørgeskemaer ud til samtlige hustande 

via kirkebladet, hvor vi har spurgt beboerne om, hvorvidt de er enige i, at de 6 fokusområder vil bidrage 

positivt til udviklingen. Af de besvarelser vi har modtaget retur kan vi læse, at vi har bred opbakning til 

vores planer.  

1. Danmarks bedste skole: 

Skolen med tilhørende vuggestue, børnehave, SFO og klub repræsenterer en mastodont for 

landsbysamfundets sammenhængskraft. Vi har faktisk Danmarks bedste skole. Det er der bare ikke så 

mange andre end os selv og vore børn, der har kendskab til.  Derfor består arbejdet primært af 

information og kommunikation.  

Fokusområdet omkring Danmarks bedste skole støtter op omkring Nordfyns Kommunes Vision 2021 

ved at forbedre sammenhængskraften mellem land og by og ved at tilbyde en skole og dagtilbud af høj 

kvalitet.  

Målsætning:  At øge kendskabet til ”Skolen ved skoven” og hermed øge antallet af 

indskrevne børn på skolen og tilhørende institutioner.  

Tidshorisont: 2 år – maj 2017 

Medlemmer af kaffegruppe: Daniel Jørgensen, Mikkel Koch Lund-Hansen, Henrik Rolsted. Flere 

medlemmer ønskes! 

2. Stierne 

Ny forskning dokumenterer, at adgangen til naturen er en udslagsgivende faktor når en familie vælger 

at flytte fra by til land. Det er med andre ord ikke tilstrækkeligt, at naturen er der – der skal også være 

adgang til den dvs. gode stier, grønne områder, adgang til vandet mm. Ønsket om bedre adgang til 

naturen samt oplysning om eksisterende muligheder er også et ønske lokalrådet ofte hører udtrykt fra 

nuværende beboere. 

Dette fokusområde inkluderer også en forbedring af den eksisterende sti mellem Klintebjerg og Stige. 

Fokusområdet omkring stierne støtter op om Nordfyns Kommunes Vision 2021 fordi arbejdet vil styrke 
bosætningen samt give mulighed for oplevelser og et sundt og aktivt liv med kvalitet. 
 
 

Målsætning:   Øge adgang til nye naturområder ved etablering af nye stier og renovering af 

eksisterende stier. Eksisterende stier skal uploades til Endomondo så alle, 
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såvel beboere som udefrakommende besøgende og motionister kan se vores 

stier og planlægge deres ruter på en smartphone.  

Endvidere skal der etableres en supercykelsti fra Odins Bro til Klintebjerg så 

distancen kan tilbagelægges på 15 min på cykel. Hermed ”reduceres” 

afstanden til Odense.  

Tidshorisont: 

Adgang til nye naturområder og eksisterende stier på Endomodo:  2 år – maj 2017 

Etablering af supercykelsti:   3 år – maj 2018 

Medlemmer af kaffegruppe: Thomas Christensen, John B. Wolff, Nina Krebs, Lene H. Bang, Malene 

Pørksen, Finn Frederiksen. Flere interesserede er velkomne. 

3. Klintebjerg Havn 

Klintebjerg Havn er med sin beliggenhed og charme et yndet udflugtsmål for lokale beboere, 

endagsturister samt sejlere. Her kommer man til i båd, på cykel eller i bil. På Klintebjerg Havn kan man 

nyde roen og udsigten til Vigelsø med det rige fugleliv, og man kan følge med i trafikken på vandet til- 

og fra Odense. Her er gode rammer for at nyde en madkurv i godt selskab og i naturskønne omgivelser.  

Arbejdet med at gøre Klintebjerg Havn til et endnu mere attraktivt sted at besøge og benytte ligger 

allerede som en vigtig brik i en kommunalt nedsat arbejdsgruppe, der skal udarbejde en langsigtet 

Masterplan for hele Skovløkkeområdet. Derfor sigter dette fokusområde primært på at sikre fremdrift i 

den kommunalt nedsatte arbejdsgruppe. 

At forbedre faciliteterne på Klintebjerg Havn støtter op omkring Nordfyns Kommunes Vision 2021 fordi 

investeringerne vil styrke bosætningen og forbedre sammenhængskraften mellem by og land samt give 

alle besøgende på Klintebjerg Havn en unik kvalitetsoplevelse. Med flere endags turister der ”opdager” 

området, vil det give en god branding værdi i relation til bosætning. 

Målsætning: At sikre fremdrift i den kommunalt nedsatte arbejdsgruppe for Masterplanen 

via løbende kontakt til medlemmerne. 

 At sikre, at ”forsøgsordningen til fremme af den fysiske udvikling af dansk 

kyst- og naturturisme inden for strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszone” 

søges senest 5.maj af kommunen. 

 At sikre der søges midler via fonde til projektetablering. 

Tidshorisont: 3 år – maj 2018 (nye faciliteter fuldt etableret) 

Medlemmer af kaffegruppe:  Gorm Christensen, Trine Wenckheim, Thomas. H. Christensen, 

Peter Kirkeby, Allan Ulriksen, Sanne Timmermann, John Storm, 

Linda Pedersen, Dorthe Nielsen, Per Mortensen, Ann Thordal. 



Side 4 af 5 
 

4. PR/synlighed 

Kendetegnende for Skovløkkeområdet er, at vi er et aktivt landsbysamfund med meget at byde på. 

Derfor har vi også særdeles gode forudsætninger for at styrke bosætningen.  Men ligesom 

fokusområdet ”Danmarks bedste skole” mangler vi at få budskabet ”ud over rampen” til andre end os 

selv. Med dette fokusområde vil vi sikre, at områdets unikke kvaliteter, aktiviteter, events, tiltag og 

gode historier bliver formidlet til pressen og på sociale medier. Endvidere vil vi arbejde på at skaffe 

personlige kontakter hos alle medier og vi vil arbejde på, at www.skovloekken.dk scorer højt på Google 

SEO. 

 
Arbejdet med PR og synlighed støtter op omkring Nordfyns Kommunes Vision 2021 fordi et øget 
kendskab til Skovløkkeområdets kvaliteter styrker bosætningen.  
 

Målsætning: 4 historier i skrevne presse, minimum et indslag på TV, 
minimum 1 kontakt pr. medie. 

 

Tidshorisont:  1 år – maj 2016 
 

Medlemmer af kaffegruppe: Peter Kirkeby, John B. Wolff, Jette Præsteskov, *flere 
medlemmer ønskes* 

   

5. Udstykninger 

Mange familier har lyst til at bo på landet, hvor børnene kan vokse op og udfolde sig i trygge og 

naturskønne omgivelser.  Men langt fra alle disse familier har lyst til, eller overskud til, at igangsætte et 

større renoveringsprojekt for at få deres drømmebolig. De vælger så i stedet at bosætte sig, hvor de 

kan købe eller bygge nyt.  Vi ser et stort potentiale til at øge bosætningen, hvis vi kan tilbyde disse 

familier byggegrunde, hvor der kan bygges nyt. Vi vil arbejde ud fra eksisterende tegninger fra 

kommunen og vi vil arbejde på den nødvendige tilpasning af lokalplanen. 

Udstykninger til nybyggeri i Skovløkkeområdet vil støtte op om Nordfyns Kommunes Vision 2021 fordi 

det styrker bosætningen i kommunen samt bidrager til sammenhængskraften mellem land og by. 

Målsætning: 15 byggegrunde, der ligger til byggemodning 

Tidshorisont: 3 år – maj 2018 

Medlemmer af kaffegruppe: Trine Wenckheim mfl., *medlemmer søges*  

 

 

 

 

http://www.skovloekken.dk/
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6. Masterplan for Skovløkkeområdet – Klintebjerg og omegn 

Arbejdet med Masterplanen for Skovløkkeområdet blev igangsat i juni 2014 efter en workshop afholdt 

på Klintebjerg Efterskole på initiativ af Nordfyns Kommune. Arbejdsgruppen er sammensat af en 

blanding af kompetente medarbejdere fra Teknisk Forvaltning samt borgere fra lokalområdet. Formålet 

med at udarbejde en Masterplan er at definere hvilke anlægsinvesteringer, der med fordel kan 

foretages i området samt at sikre en sammenhæng - en rød tråd i anlægsarbejderne. Masterplanen skal 

ligeledes fastslå i hvilken rækkefølge (etaper) arbejdet skal udføres, ligesom budget og 

finansieringskilder vil fremgå. Det primære fokus i Masterplanen vil være Klintebjerg Havn og det 

omkringliggende område, men der bliver også kigget på Skovløkkeområdet som helhed, således at 

udstykninger til byggegrunde eksempelvis også vil fremgå. 

Arbejdet med en Masterplan for skovløkkeområdet støtter op om Nordfyns Kommunes Vision 2021 

fordi det er et innovativt partnerskab mellem kommunen og lokalsamfundet og fordi et generelt ”løft” 

af faciliteter på Klintebjerg Havn og omegn vil øge oplevelsen af kvalitet i området samt styrke 

bosætningen. 

Målsætning: Færdig Masterplan inkl. budget og finansieringskilder for Skovløkkeområdet. 

Tidshorisont: Sommer 2015 

Medlemmer i arbejdsgruppe: Gorm Christensen, Trine Wenckheim, Thomas H. Christensen, 

Peter Kirkeby, Allan Ulriksen, Sanne Timmermann, John Storm, 

Linda Pedersen, Dorthe Nielsen, Per Mortensen, Ann Thordal, 

Jan Jessen (Nordfyns kommune) 

 

Skeby/Østrup den 12. maj 2015 

 

 

 

 

 

 


