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Stigruppens baggrund
 Stigruppen blev etableret ved kommunesammenlægningen 

i 2007 som er tværfaglig projektorienteret faggruppe 

med deltager fra forskellige forvaltninger

 Formålet med gruppen er, at varetage og udvikle 

kommunens stinet og gennemføre anlægsprojekterne 

som er med til at skabe Danmarks bedste vandrerutenet.

Stigruppen for Sønderborg Kommune
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Stigruppen i dag
I dag består stigruppen af:

 Inge Olsen som lederrepræsentant

 Jane Frellesen, Bæredygtighed, Natur og Landdistrikter

som projektleder og koordinator for stigruppen 

(anlæg, lodsejeraftaler, dagsordner, formidling og økonomi) 

 Ebbe Enøe fra Bæredygtighed, Natur og Landdistrikter, der arbejder primært med anlæg og 

ekspropriationer. (Anlæg, dagsordner, lodsejeraftaler og ekspropriation)

 Johanne Burgemann fra Projekt og Anlæg, der primært står for driftsdelen af stierne. 

(Drift, anlæg, lodsejeraftaler og certificering Gendarmstien)

 Gitte Thomsen fra By og Landskab der primært varetager de planlægningsmæssige forhold 

og myndighedsbehandling - pt. på barsel. (Myndighed, lodsejeraftaler, planlægning)
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Stigruppens funktion
 Gruppen er en dynamisk gruppe der igangsætter projekter der er 

relevante for arbejdet med stinettet og markedsføring. 

 Gruppen er samlingssted for henvendelser omkring stinet og formidling.
Vi koordinerer og viderebringer til rette afdeling/forvaltning

 Samarbejde med turistfolkene - snitflader

 Etablering af nye stier – proces og formidling

 Skabe større sammenhængende stisystemer

 Forbedring af tilgængeligheden til eksisterende stier 
– succeskriterier fra den turistpolitiske handlingsplan 2006

 Lave lokale naturstier i områder med få rekreative muligheder, 
f.eks. ved at forbinde eksisterende

 Småveje og stier med nye, så der opstår en mindre vandreruter
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Styregruppen for stigruppen
I 2020 etableret en styregruppen bestående af:

 Inge Olsen som projektejer

 Sille Marcussen Dall chef for plan og myndighed

 Mette Pipper Bertelsen chef for drift og anlæg. 
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Stigruppens arbejde 2020
 Formidlingsopgaver, indvielser, driftsopgaver, muldtoiletter, shelterpladser m.m.

 Samarbejdet med turistfolkene om informationsdelen. 

 Opstart gen-certificering Gendarmstien 

Af stiprojekter er der i 2020 arbejdet med:

 Genoptagelse, etablering og afslutning af Nybøl Nor stien fra Nybøl til Adsbøl. 

 Færdigt forhandlet de to resterende lodsejeraftaler på Kærhalvøstien.

 Startet forhandlinger om Lillehavsstien

 Færdigbehandlet sag om cykelforbud ved Kejserdom/Brunsnæs på Gendarmstien.  
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Stigruppens arbejde – mindre projekter eksempler
Stigruppen har udført og bidraget med arbejde af mindre sløjfer –

primært ud fra ønsker lokalt ude i ”sti-landet”.

 Sti fra Holm til Dyvig. Vi betalte materialerne og 

de sørgede selv for udførelsen

 Sløjfen på Nybøl Norstien op i Nybøl by og æ Nøffelskou

 Dele af Alsstien ved Sarup/Lysabild/Drejet, 

hvor Landsbylaugene selv lavede aftaler 

Stigruppen har et ønske om at forbedre

 Et lille stykke sti i Kværs efter ønske fra sogneforeningen
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Stigruppens tanker om kommende projekter
 Gen-certificering Gendarmstien – igangsat proces

 Lillehavsstien – er igangsat 

 Færdiggørelse af Kær Halvøstien og indvielse

 Færdiggørelse af Nybøl Nor strækningen

 Fremtidige eksempler,- Sti fra fyret på Kegnæs til 
Sønderballe

 Naturpark Nordals – samarbejde med den nyetablerede 
lokale stigruppe og arbejde med forbindelser fra 
Oksbøl Skov til Bundsø

 Ny stihandlingsplan 2023-2026 – ønsker ?

 Kvalitet i stinetværket
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Markedsføring og formidling
 Sammen med turistfolk udvikle og fastholde informationsniveau 

på vores digitale platforme og fysiske aktiviteter

 Fortælle den gode historie om vores projekter i alle mulige medier

 Planlægning af indvielser af stier

 Naturvejledning – tema fugle, dyr, landskabet etc. - Hvad sker der på vores stier

 Fortællinger langs Gendarmstien
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Tak for i dag
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