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Ansøgning om tilladelse og rådgivning til etablering af Oasen Sejersbæk 

I Visby er vi rigtig glade for den etablerede cyklesti mellem Visby og Borg, som gør det sikkert at gå og cykle 

hele strækningen mellem Visby og Bredebro. Vi vil gerne have endnu flere mennesker ud på stien. Små som 

store skal Bevæge sig for Livet og nyde den friske vind og åbne natur. For små gå- og cykleben kan den 

liiiige vej føles vældig laaaang , ja nærmest uendelig. Og de lange og måske lidt trætte ben kan trænge til en 

pause. 

Derfor vil vi gerne etablere Oasen Sejersbæk på kommunens matrikel 367, langs cyklestien fra broen over 

Sejersbæk til den nærmeste markvej mod Bredebro. En lang, smal bræmme: omkring 28 m bred og 300 m 

lang. 

Oasen Sejersbæk skal være  

 en natur-oase i miniature med en variation af planter og beplantning, der giver gode levesteder for 
fugle og småkravl. Området er rigt på marker, men der er kun få levende hegn og slet ingen skov. 
Kunne Oasen blive tilholdssted også for lidt større dyr, vil det være en ekstra gevinst. 

 et oplevelsessted, hvor børnene kan udforske naturen og inden for et begrænset område møde 
stor artsrigdom. En naturlig legeplads med de muligheder, naturen giver. 

 en hyggeplads, hvor børn og voksne kan slappe af og nyde udsigten og den medbragte madpakke 
eller kaffe. 

Oasen Sejersbæk består af en række forskellige rum: 
 

Skoven – den tætte mørke skov, hvor myretuen kan vokse sig stor, og skovtroldene 
titter frem, når det mørkner. 

 

 

Skoven – den lyse skov, hvor solen titter frem mellem grenene og vender 
blomsterhovederne, og med lysninger der inviterer til at drømme på et tæppe. 

 

 

 
Klatretræer – hvorfra børnene, når træerne er store nok, kan anskue verden fra 
forskellige vinkler og lære at undgå at falde ned. 
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Tingstedet – hvor store marksten er solide siddepladser eller trædesten. 

 

 

Træstammerne – man både kan gå og sidde på, og som giver husly til en myriade af 
småkravl under barken. 

 

 
Krattet – med buske og småtræer med bær, der er en delikatesse, og bær der ser 
interessante ud, men som ikke smager godt, omend de hverken giver mavepine eller 
åndenød. 

 
Åbredden – som blot er græsklædt, så vi kan se Sejersbækken, og med plads til, at 
Åmanden kan pleje bækken og dens kanter. 

 

Grøftekanten – der er blikfang for dem, der er lige ved at passere forbi på cyklestien, 
som summer af liv i sommersolen, og som kan fylde mange små barnehænder. 

 

Bænken – i svinget ved bækken, hvor blikket rækker langt over marker og bækkens 
løb 

 

Bordet - hvor det nok mest er de voksne, der vil sidde, når madpakken er spist og 
kaffen drukket, mens børnene samler mental energi i skoven til den laaange tur på 
cyklestien. Underlaget skal være fast, så vi undgår våde fødder. 

 

Cyklestativet – som både kan anvendes til cykler og kolbøtter 

 

 

Oasen Sejersbæk bliver smuk, men er ikke en pyntegenstand. Den skal bruges, og derfor skal den være 
robust og i stand til at klare sig selv. Vi giver gerne en hjælpende hånd i ny og næ – men med måde. 

Udover Tønder Kommunes godkendelse af etableringen har vi brug for rådgivning om, hvordan vi bedst kan 
realisere Oasen Sejersbæk. 

Vi har en forestilling om, at 

 I kan rådgive om regler, den fysiske udformning, beplantning og støttemuligheder 

 Naturstyrelsen kan rådgive om beplantning og måske anvise støttemuligheder 
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 Vi skal have lavet et økonomisk overslag over køb af planter og borde-bænke, så vi søge midler 
o Vi kan søge midler hos Friluftsrådet – ”Flere ud i den nære natur”. Næste ansøgningsfrist 1. 

juni. Der er krav om medfinansiering, så vi skal finde andre finansieringskilder. Link 
o Nordea Fonden zoomer ind på små børn og mere friluftsliv, og vil måske bidrage med et 

mindre beløb. Link 
o Andre? 

 Vi kan levere frivillig arbejdskraft til etableringen 

 

Vi håber, I kan se perspektiverne i Oasen Sejersbæk, og at I kan og vil hjælpe os med at realisere projektet. 

Kontaktperson i Visby Lokalråd:   
Leif Jacobsen, email: krovej3@outlook.dk, tlf. 74710467 

 

Med venlig hilsen 

 

Leif Jacobsen 
Visby Lokalråd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://friluftsraadet.dk/flere-ud-naere-natur
https://nordeafonden.dk/nyheder/nordea-fonden-zoomer-ind-paa-smaa-boern-og-mere-friluftsliv
mailto:krovej3@outlook.dk

