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Oversigt over idéer fra
borgerne til Tvis Mølle
Naturcenter
På idé- og inspirationsdagen den 1. juni kom der en lang række idéer og ønsker til hvad området ved Tvis Mølle Naturcenter skal indeholde af muligheder, fra de borgere der deltog. Efterfølgende har flere borgere og foreninger
henvendt sig med yderligere ønsker og idéer.
Bemærk venligst, at idéerne i et vist omfang er skrevet sammen, da flere
borgere er kommet med lignende idéer og ønsker.

Den videre proces – du har stadig
mulighed for indflydelse
Efter sommerferien startes en proces op, hvor Holstebro Kommune inviterer borgere og foreninger til aktivt at indgå i arbejdsgrupper. Samarbejdet
i arbejdsgrupperne vil have til formål at kvalificere og yderligere udvikle de
indkomne idéer, samt give mulighed for at komme med yderligere forslag til
Tvis Mølle Naturcenter.

Sundhed og motion
Stier

Der er stor interesse for at der skal etableres stisystemer, som sikrer tilgængeligheden for kørestole, klapvogne og gangbesværede. Der er også ønske
om, at området ved Tvis Mølle Naturcenter forbindes med Mejrup, Tvis, Mejdal-Halgård, så det er let at gå dertil og/eller cykle til naturcentret.
Der er positive tilkendegivelse fra en del lodsejere omkring Tvis Mølle Naturcenter med tilbud om frasalg af mindre arealer, hvilket kan muliggøre etableringen af forskellige stier.
Der påtænkes undersøgelser af hvad der kræves, for at en sti er handicapvenlig og på hvilke dele af området ved Tvis Mølle Naturcenter det vil kunne
lade sig gøre.
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
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Fast, handicap- og barnevognsvenlig sti
Løbe- og gåstier langs åen til Bakgårdsvej
Kun naturstier (blandede stier)
Tilgængelighedsstier/forbindelser til/fra Mejdal, Mejrup, Tvis, Sletten
Ridestier (ikke stenmelsstier)
Et stisystem, som kommer rundt til alle biotoper.
Skovarealer mod syd og vest inddrages.
Cykelsti til Tvis op til enden af Tvis Møllevej.
Sti omkring Tvis
Længere gårute end den nuværende.
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Søen/åen

Andet

Der er en række forskellige aktiviteter og faciliteter, der kan knyttes til søen
og åen, samt det øvrige vand der er i området, i form af Storå og Vandkraftsøen. Det skal blandt andet undersøges, om vandkvaliteten i søen er god nok
til at den kan bruges til badning.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Badesø
Kabelbane/tovbane over søen. Evt. anden placering end søen.
Badebro
Sandstrand
Sejlads med optimistjoller
Cykelbåde/Vandcykler
Kabeltrukket bane over åen – ponton
Fiskesø.
Friluftsbad
Vand der risler flere steder, så man kan bruge lyden som afslapning

Sundhed og motion er noget, som i høj grad kan kombineres med leg og andre fritidsaktiviteter. Der er kommet en række forslag, hvoraf nogle vil være
sæsonbetonede. Den videre proces vil kvalificere disse og øvrige idéer og
forslag i forhold til at beslutte, om og hvornår forslagene kan gennemføres.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Fitness i naturen

Naturlegeplads/Tarzanbane – rutsjebane, klatretårn, tovbane mv.
Orienteringsløb med mange poster/geocaching
Langrendsløjpe
MBT bane
Svævebane
Kanosteder
Kælkebakke
Bueskytter
Bruge cykler fra kommunen til at komme til centret.
Naturløb med poster med info og spørgsmål om natur.
Tarzan-stier: balancebomme, romerringe, hoppeklodser, balancewirer,
svævende stammer, netbro

Der er rigtig mange, der har udtrykt ønske om at det skal være muligt at dyrke udendørs fitness i området ved Tvis Mølle Naturcenter. En del af forslagene er meget beskrivende og vil være forholdsvis let tilgængelige i forhold til
det videre arbejde for arbejdsgrupper og projektgruppe.
■■

■■
■■

Udendørs fitness – evt. med fitnessmaskiner – håndtag i mindre træstykker samt forskellige størrelser bruges som håndvægte og vægtstænger.
Forhindringsbane/militær øvelsesbane med springgrav
Stationer med workout – af stammer der er af barkede, så det ikke
ødelægger tøjet.

Tvis Mølle Naturcenter

I4

Tvis Mølle Naturcenter

I5

Bygninger/faciliteter/læringstemaer
Der er kommet forslag ind til en række bygninger og faciliteter der ønskes
etableret i området ved Tvis Mølle Naturcenter. Den videre proces vil blandt
andet fokusere på hvilke forslag der kan/skal realiseres og hvordan disse
realiseres. Her tænkes blandt andet på udformningen af bygninger og faciliteter, så området fremstår samlet og i tråd med en særlig stemning eller
bygningstype.

Læring/udeskole
Tvis Mølle Naturcenter kan blive en god ramme for undervisning uden for
det traditionelle klasseværelse, og det fremgår af flere af de forslag og idéer
der kom på borgermødet den 1. juni, at mange lærere har en stor interesse i
området.

■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■

■■

Vandet i området giver mulighed for at lære om fisk og insekter i deres naturlige miljø.

■■

■■

■■

Søen/åen

■■

■■

Put and take i gamle fiskedamme
Rydning af Tvis Å for træer af hensyn til fiskeri
Bro over åen med kighul til vandløbets dyreliv
Søer til at fiske i samt ved åen – også for de mindste (gratis)

■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■

Organisering

■■

Der er ønske om, at Tvis Mølle Naturcenter vil være et sted, hvor der er natur
og kulturvejledere til stede, til at bidrage til undervisningsforløb og aktiviteter
m.m.
■■

■■
■■
■■

Natur-/kulturvejleder til skoler/institutioner/dagplere/plejehjem – mulighed for at booke sig på ture
Naturskole (bemandet) – skal kunne leve i naturen. (Evt. det røde hus).
Pakketilbud til skoler + aktivitetsskole + undervisningsplan
Reservere plads til skoleklasser
Tvis Mølle Naturcenter
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■■

Madpakkehus
Sansehus
Naturvidenskabelig arbejdsplads
Naturskole (bemandet) – skal kunne leve i naturen. (Evt. det røde hus).
Fysiske redskaber til undervisning
Undervisningslokaler
Hytte med interaktive tavler
”Vidste du at…”-skilte og infotavler
Krible krable banko
Udstilling af dyrene der findes i området
QR-koder – scan til viden
Følekasser med dyr fra området.
Et stisystem, som kommer rundt til alle biotoper. Skovarealer mod syd og
vest inddrages.
Gæt en lort – vise eksempler.
Musikinstrumenter lavet af naturmaterialer.
Lære gamle håndværk. Udføre arbejdet med datidens værktøj.
Menneskets indflydelse på naturen i historisk forløb til vore dage, og
hvordan vi vil have den i fremtiden? Hvordan kan vi undgå forurening af
luft, vand og jord?
Kommunens borgere og gæster må få indblik i, hvordan området har
udviklet sig fra de første beboere og til i dag. Her er det også oplagt at vise
planer for fremtiden

Tvis Mølle Naturcenter
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Andet
■■
■■

■■
■■
■■

Skal kunne leve i naturen
Projekt for ’kirkeugler’ kædes sammen med, at de var her,
da der var kloster.
Kobling mellem kulturarv og natur/geologi og miljø
”Stilhed og fordybelse i naturen”
Samarbejde med HTX og lignende

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Kulturarv

Der gemmer sig utrolig mange fortællinger i landskabet omkring det sted,
hvor Tvis Mølle Naturcenter skal placeres. Der er således mulighed for at
kunne formidle mange historiske perioder, menneskeskæbner og grundlag
for at kunne formidle sammenhængen mellem landskabets udformning og
den kulturarv der er i området, som har været med til at skabe det vi kender
i dag. En stor del af den kulturarv der er i området, er ikke kendt af den brede
offentlighed, og der kan således være mulighed for at arbejde mere i dybden
med kulturarven og den måde naturen er formet som følge heraf.

■■
■■
■■
■■
■■

Bevarelse af ”det gamle” omkring Tvis Kloster.
Evt. blotlæggelse de gamle ovne.
Mere oplysning om Tvis Klosters historie
Bevare kulturarven
I stedet for ørreddammene kunne den gamle Møllesø genskabes
Formidling af ”Landbrug gennem tiden”
Naturens historiske udvikling fra istiden til de første mennesker og naturens vilkår i dag. Hvordan kan vi bevare naturen bedst, så vi kan have
glæde af de forskellige arter af planter og dyr

Tvis Mølle Naturcenter

En række af de faciliteter, som kan bruges i formidling af kulturarven, fremgår under temaet ”Læring/udeskole”.
■■ Infotavler/plancher med områdets historie, udvikling mm.
(a la Tvis Mølle indendørs) – f.eks. mergelgravning og mergelbane
samt teglværkshistorien.

Aktiviteter
Området giver mulighed for en bred række af aktivitets- og formidlingsmuligheder og det vil være oplagt at undersøge nærmere, hvilke historier der er
mest relevante at få fortalt.

Kulturhistoriske emner

■■

Faciliteter
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■■
■■
■■

■■
■■

Guidet tur med historisk tema/kulturlære i området
Udstilling af museets eventuelle fund af murstensproduktion
Odin Teatret og Holstebro Museum kunne lave en ’spøgelsestur’/’den
hvide dame’-fortælling om Prins Buris, Sct. Jørgen og dragen
Mulighed for at lege gamle lege
Levendegørelse om sommeren (vikingeboplads). Bemandet med frivillige
om sommeren

Andet
■■

■■

Det kan være en spændende mulighed at tage udgangspunkt i områdets
kulturarv, i forhold til at skabe interessante bygninger og faciliteter.
Middelalderstemning – eller fra da klosteret blev bygget
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Naturformidling

Formidlingen af naturen er en vigtig del af det at etablere et naturcenter, og
vil naturligt være en del af de forskellige emner og aktiviteter der vil være i
Tvis Mølle Naturcenter. Det kan være aktuelt at udvikle videre på de idéer og
ønsker der er kommet i forhold til naturformidling i den kommende proces,
så de udvikles i relation til læring og udeskole, kulturformidling, bæredygtighed m.m.

Organisering
■■
■■

Naturvejleder
Beboelsen Tvis Møllevej 15 omdannes til et informationscenter med fokus på naturområdet.

Andet
■■

Flere steder, hvor man kan høre vand risle

Bygninger/faciliteter/læringstemaer
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■

■■

Diskrete skilte med fugle, fisk, insekter på de steder, hvor dyrene findes
Folder ved indgang m. beskrivelse af f.eks. lergravene/brænderiet.
Fastmonterede kikkerter i naturen
Fuglekasser
Udstoppede dyr, fugle, fisk, der skal stå i et 0-energi hus
Udkigstårn – evt. med elevator, så den er handicapvenlig
Sti rundt om søen, med stikvej helt ned til vandkanten med evt. plateau
Dambrug laves om til små søer med forskellige levemuligheder for smådyr
Udnytte teknologiske muligheder – f.eks. ved poster, hvor naturen kan
udforskes via smartphone.
Andehuse

Aktiviteter
■■
■■

■■
■■
■■

■■

Ture fra Musikteatret – storskærm. Brug Fodslaw, DOF som medarrangør.
Formidling til de 0-6 årige: Natur, vedvarende energi (vandmølle, turbine,
oplevelser)
Fokus på vanddyr, som kan fanges med net mv.
Fokus på fisk – madlavning med krydderurter fra naturen
Ture i hestevogn for turister, evt. fra Mejdal Camping. Også gerne en fold
til heste. Arrangør: Tvis-Vejvad Hesteklub
Sansesti med spørgsmål og svar.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Klima og miljø
I forbindelse med klima og miljø har området tidligere spillet en vigtig rolle i
forhold til eksempelvis vandkraft, hvor Vandkraftsøen blev brugt til at levere kraft til elværket i Holstebro. På flere andre områder er naturen, både
tidligere og i dag, blevet påvirket og formet af menneskers behov for energi.
Klima og miljø hænger således tæt sammen med natur og kulturarv og det
kan være relevant at tænke det sammen i udformningen og formidlingen af
området. Derudover kan det være relevant at se nærmere på, hvordan klima
og miljø kan tænkes ind i de bygninger, som kan etableres i forbindelse med
Tvis Mølle Naturcenter i den videre proces.
■■
■■
■■
■■

■■
■■

■■
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Får, køer, høns i området
Naturen i centrum. Så lidt asfalt som muligt
0-energihus
Tavler med info om, hvor lang tid det tager for diverse ting at forgå i naturen (f.eks. skod, øldåse).
Grøn energi i de huse, der opføres.
Formidling til de 0-6 årige: Natur, vedvarende energi (vandmølle, turbine,
oplevelser)
Åen renses op og beplantningen klippes til, så den ikke dækker åen
Tvis Mølle Naturcenter
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■■
■■
■■
■■
■■

Naturlegeplads
Udekøkken
Petanquebane
Små overdækkede rastepladser
Pallisadeborge a la vikingerundborge (til legeplads og overnatning)

Aktiviteter
■■
■■
■■

Naturen til hverdag
og fest
Den videre proces, hvor borgere og foreninger opfordres til at deltage i
arbejdsgrupper (mere information følger i begyndelsen af september) vil få
indflydelse på hvilke aktiviteter og faciliteter der kan blive mulighed for i Tvis
Mølle Naturcenter.

■■
■■
■■

■■
■■
■■

Andet
■■
■■

Bygninger/faciliteter
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■

Træstubbe som stole eller en bænk på toppen ved søen
Fiskeplads ved sø og å med adgang for kørestolsbrugere
Tømmerflåde til musik
Amfi-teater på skrænt ved søen.
Bålfaciliteter med mulighed for grill (evt. overdækket)
Shelters på bakken mod øst/i skoven bag søen
Både, kanoer
Madpakkehus
Rensebord med vand (til fisk)
Sandkasse med naturlige redskaber
Tvis Mølle Naturcenter
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Tilbagevendende årlige begivenheder
Fåre-/ kogræsserlaug
Fåreklippedag med salg af kød, oste og uld
Aktiviteter i huset
Heste - turridning
Rydning af Tvis Å for træer af hensyn til kanosejlads med spærring et
stykke oppe i området
Hundeskov
Ishus, der er åbent i weekenden
Minizoo for børnene med f.eks. kaniner.

■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■

Fremhæve cykelparkering og slå på nærheden til Holstebro by
Toiletmuligheder – også for handicappede
Adgang forbudt for MBT cykler
Nødtelefon
Naturkunst
Bed & breakfast for cyklister – med luftpumpe til cykel
Pavillioner
Centerbygning – ikke eksisterende bygning
Forhør de lokale om, hvad de evt. kan hjælpe med ift. Opførelse af de forskellige ting. Det sparer løn og arbejdskraft og giver ejerskab
Natur WC
Bedre trafikal sikkerhed om Tvis Møllevej
Et område, som man kan besøge både sommer og vinter
Tvis Mølle Naturcenter
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■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■

■■

■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■

Sikre cyklemuligheder fra Holstebro – fartbegrænsning. Trafik på bløde
trafikanters betingelser
Mulighed for frisk vand
Caféhus/pandekagehus med køkken drevet af frivillige
Ingen bygninger i området – brug det, som det er
Træer, jordvold ud mod asfaltvejen
Riv parcelhuset ned
Laden omdannes til bålhus
Respektere naboernes privatliv
Ingen mountainbike. Hvis skal der laves specielle stier.
Evt. lukke for lastbiler.
Gangbro i nærheden af Møllen.
Fodgængerovergang ved Tingagervej.
Platform så man kan komme tæt på vandet
Glas i bunden af en bro.
Foreninger, der køber anpart i dyr. Når det skal slagtes, kommer man som
forbruger og henter sine ting. Vagtordning til at holde øje med dyrene.
Steder man kan ligge i læ.
Idé til organisering: Bestyrelse for naturcentret bestående af bestyrelsesmedlemmer fra de organisationer, som primært bruger stedet og har en
interesse i det.
Stort samlingssted – sal med køkken. Plads til at 50 – 80 mennesker kan
sidde og spise.
Området må ikke blive et oplagt sted at køre til og holde party fra bilen.
App, hvor man kan følge med på ruten
Hængebro
Skulpturpark med husene udlejet /lånt ud til kurser
En bygning kunne gøre formidlingen helårlig – der kan skiftes med forskellige workshops.
Foreningshus med skabe, der kan lejes og låses
Vand i dammen – man skal se vand fra vejen.
Den gamle mølledam udgraves igen til en lille sø tæt på vandmøllen.
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