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Resumé
Nærværende masterplan fremlægger forslag til omfattende inve-
steringer i Friluftscenter Slettens fysiske rammer, dvs.  bygnings-
masse, infrastruktur mv. Der er tale om en langsigtet plan, der 
rækker 10 år frem. Alligevel er investeringsbehovet stort. 

Der er to hovedgrunde til de omfattende forslag. Den ene er, at 
Friluftscenter Sletten rummer en lang række byggerier, der har 
behov for renovering og modernisering, hvis ikke de i sig selv skal 
degenerere og blive værdiløse. Den anden og væsentligste er, at 

Friluftscenter Slettens bygninger og Friluftscenter Slettens 
aktiviteter hænger nøje sammen. Alle de mange forskellige 
bygninger er på hver sin måde rammer om de strategiske 
frilufts-, lege- og fordybelsesaktiviteter, der er målsat for Fri-
luftscenter Sletten. 
Og skal Friluftscenter Sletten fortsat skabe værdi for FDF i 
form af oplevelser og relationer, så skal de bygningsmæssige 
rammer udvikles, for at aktiviteterne kan leve.

Rasmus Agergaard Pedersen
”Masterplanen, version 1
 
Hovedbestyrelsen behandlede masterplanen på sit møde i november 2021.
 
Masterplanen sætter den overordnede ramme for Slettens drift og udvikling i de kommende år. Masterplanen beskriver en række tiltag, der vil blive fremlagt til endelige godkendelse hos HB inden igangsætning.
 
Hovedbestyrelsen havde et ønske om, at masterplanen skal uddybes på følgende punkter:
 
Beskrivelse af æstetik
Temaet æstetik for både område og bygninger er tydeligvis tænkt, men ikke nævnt. Der skal medtages formuleringer om dette, så dette fokus ikke er personafhængigt.
 
Bæredygtighed
Overvejelser og planer for bæredygtig drift og udvikling skal betones som et tema (også i forhold til nyt byggeri).
 
Hovedbestyrelsen godkendte masterplanen med ovenstående kommentarer. Bestyrelsen udarbejder på denne baggrund masterplanen i en ny version, som dermed er den endelige.”
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Grusvejen bugter sig, og trækronernes 
dybgrønne hvælving viger for den åbne 
himmel og en bygning, som får både sol-
sorte og pilte til at spærre næbbet op. 
Det nye Limbjerg! På en gang i pagt med 
Søhøjlandets mosklædte kurver – og 
samtidig en fusion med legens væsen. 
Her brydes og mødes kultur og natur i en 
bygning, så fuld af muligheder, at enhver 
med hang til eventyr bliver nysgerrig og 
får lyst til at røre, kravle og udforske. 

Som overstående scenarie illustrerer, er 
Friluftscenter Slettens muligheder utal-
lige. Som forvaltere af en sådan overflod 
af herligheder, er det opgaven at finde 
nøglen til den rigtige håndtering af disse. 
En forvaltning som på en gang sikrer en 
positiv økonomisk drift, men som samti-
dig udbygger stedets position, så de vær-
dier og aktiviteter, som FDF bygger på, får 
nye muligheder for at blomstre. 

Med nærværende masterplan er det et 
håb, at vi kan tage FDFs hovedbestyrelse 
med på en visionernes køretur. Vi begyn-
der i fortiden med Slettens oprindelige 
brug og de faktuelle og lovgivningsmæs-

sige rammer, Sletten er underlagt. Der-
efter bevæger vi os ind i en analyse af, 
hvor vi ser potentialet på baggrund af 
den nuværende drift. Og vi slutter i denne 
første runde i år 2031. Her vil man forhå-
bentlig – for sit indre blik - kunne se et 
Friluftscenter Sletten folde sig ud som en 
buffet af legende bygninger og aktivitets-
muligheder, rum til fordybelse og unik-
ke overnatningsmuligheder for ethvert 
ambitionsniveau. Alt sammen set på et 
bagtæppe af den evige konstant, der altid 
har gjort Sletten til noget helt særligt: 
Søhøjlandets natur.  

God læselyst.

Æblegården, 11. oktober 2021
Friluftcenter Slettens bestyrelse:
Carsten Kolby Kristiansen
Peter Jeppesen
Berit Stokholm Christiansen
Christian Nørgaard
Rasmus Agergaard Pedersen
Jesper C. Nielsen
Peter Kragelund
Signe Trier Simonsen

Kan du  
se det for dig?
Sletten – et frilufts- og epicenter for leg og fordybelse i pagt 
med naturen.
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Masterplan 2021-2031
For Friluftscenter Sletten

Analysen
A. Friluftscenter  
Slettens grundlag 
Det er banalt, men vel ikke desto mindre 
sandt, at for at kunne afgøre, hvor vi skal 
hen med en fornyelse af Friluftscenter 
Sletten, så er det nødvendigt at vide, hvor 
FDF kommer fra vedr. sit ejerskab af Fri-
luftscenter Sletten. Det gælder den land-
skabelige placering, FDFs historiske brug, 
områdets geologiske og naturmæssige 
karakteristika, de lovgivningsmæssige 
bestemmelser, konkurrence mht. udlej-
ning, naboers oplevelse af Friluftscenter 
Slettens virksomhed osv.
Derfor indledes denne masterplan med 

en beskrivelse af nogle af de forudsæt-
ninger, Friluftscenter Sletten er underlagt, 
og som derfor er bestemmende for både 
Friluftscenter Slettens aktuelle virksom-
hed og fremtidige udvikling.

A1. Søhøjlandets natur  
og naturhistorie
Det midtjyske Søhøjland, som Frilufts-
center Sletten ligger i smørhullet af, er 
først og fremmest formet af den karakter, 
som den 3. istid i Danmark gav området, 
da isen langsomt smeltede og trak sig 
tilbage for 10.000 år siden. Dermed skab-

tes det kuperede terræn, vi kender, med 
smeltevandsdale, dødishuller og bakke-
øer, der er noget særligt i Danmark.
Den sene eftertid har formet på denne 

natur ikke mindst i kraft af et relativt 
fattigt landbrug og et sporadisk skov-
brug. Begge erhverv kom dog historisk 
set relativt sent i gang, idet Danmarks 
økonomiske og kulturelle udvikling først 
skete langs kysterne, der gav færdsels-
muligheder ad havet. Her var en langt 
mindre kompliceret adgang end forsøg på 
at rejse tværs gennem riget, med bakker 
og dybe skove, hvor der endnu ingen veje 

eller jernbaner var af betydning. Først så 
sent som i det 19. årh. førtes der færd-
selsårer igennem for alvor til det midtjy-
ske bakkeland.
På trods af forbedret infrastruktur gav 

Søhøjlandets sandede jorde ikke tilstræk-
keligt grundlag for en økonomisk land-
brugsdrift. I første halvdel det 20. årh. 
blev mange husmandsbrug og landbrugs-
bedrifter sat til salg; et salg som gjorde, 
at FDF kunne ”komme til fadet” i et 
smørhul, som turister og sommerhusfol-
ket endnu ikke for alvor havde fået øje for.

Opgaven
I Handlingsplan for Friluftscenter Sletten 
for 2020-2022, som FDFs hovedbestyrel-
se vedtog 21. november 2019, fastlægges 
det, at Friluftscenter Slettens bestyrelse 
inden for 2 år skal fremlægge en master-
plan for Friluftscenter Slettens fysiske 
udvikling. I Handlingsplanen bestemmes 
det nærmere, hvad indholdet for master-
planen skal være:
• Bud på nye aktivitetsfaciliteter inden 

for Friluftscenter Slettens tre program-
områder (1: Friluftsliv og natur, 2: Leg og 
fantasi, 3: Forundring og fordybelse) og 
med en placering heraf.

• Nærmere analyse af fremtidig arealan-
vendelse for hele Friluftscenter Slet-
tens område til hhv. byggeri, aktivitets-
faciliteter, lejrliv, skærmet natur osv.

• Bud på en fremtidig udvikling for Fri-
luftscenter Slettens faste lejre (Det ny 
Sletten, Gymnastiksalsbygningen, Bøge-
bjerg, Limbjerg og Æblegården), hvor 
bygningsmassen ses i sin sammenhæng 
i forhold til den målsætning og de 
programområder, Friluftscenter Sletten 
ønsker at tilbyde.

• Bud på en udvikling af Friluftscenter 
Slettens vandaktiviteter, og herunder på 
en forbedret adgang til disse sammen-
lignet med i dag. 
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A2. FDFs udviklingshistorie  
på Sletten 
FDFs første køb af jord på Friluftscenter 
Sletten - området ved Det ny Sletten - 
blev foretaget i 1927, og de afgørende sto-
re køb af Æblegården, Limbjerg, Bøgebjerg 
mv. skete 30 år senere i 1956 og 1957. Til 
en begyndelse blev Friluftscenter Sletten 
indrettet til førertræning for voksne føre-
re. Drenge under 16 år havde jf. servitutter 
for matriklen ikke adgang. Servitutterne 
vedr. drengenes alder ophævedes først i 
1980’erne. Landsforbundet opførte i 1939 
den første Sletten-bygning dér, hvor Det 
ny Sletten ligger i dag, og den er inkl. 
de to efterfølgere på stedet den eneste 
lejrbygning (inkl. gymnastiksalen) opført 
af FDF selv til formålet. Al anden byg-
ningsmasse på Friluftscenter Sletten er 
stort set mederhvervede landbrugsejen-
domme, der efterfølgende er indrettet til 
lejrbrug, eller der er bygget til i sammen-
hæng med de tidligere landbrugsejen-
domme (f.eks. overnatningsbygningen på 
Limbjerg eller Bøgebjerg-hytterne).

I 1962 afholdtes den sidste Marselis-
borglejr. Sletten skulle nu være stedet 
for den næste landslejr i 1967, hvilket 
allerede lå i kortene ved købene i 1957. 
Men det gav kritik. FDF skulle ikke eje så 
megen jord selv for at afholde landslejre, 
og landsforbundet skulle heller ikke gå i 
konkurrence med kredsenes og distrik-
ternes sommerlejrbygninger. I 1960’erne 
fandtes der omkring 60 store lejrbyg-
ninger i landsforbundet samt en mængde 
mindre hytter.
Landsforbundets modsvar var, at Sletten 

var under opbygning som førertrænings-
center. Som det hed i lejrindbydelserne 
i 1960’erne:

” Sletten er føreruddannelsens høj-
borg. Selv om der også kan deltage dren-
ge på lejrene, må førerne være indstillet 
på at deltage i den føreruddannelse, som 
løber side om side med lejrene. Formå-
let er selvfølgelig at lære, hvordan man 
arrangerer sommerlejre med et godt pro-
gram, men også, at man får godt arbejds-
stof til kreds arbejdet.

Det var de nye forbundssekretærer, der 
stod som ansvarlige for kredslejrene på 
Sletten hele sommeren igennem. FDF fik 
i medfør af nye offentlige tilskud til arbej-
det økonomisk mulighed for at ansætte 
forbundssekretærer rundt i landet, lige-
som den nye Lov om Fritidsundervisning 
fra 1968 gav gode økonomiske mulighe-
der for at udvikle kredsarbejdet. I den 
sammenhæng var det bl.a. afgørende for 
landsforbundet at vise, at FDF var i stand 
til at leve op til det ansvar og de udfor-
dringer, den samfundsmæssige anerken-
delse og støtte indebar. Ikke mindst gen-
nem en ansvarlig lederuddannelse.

Egon Andsbjerg Larsen (EAL) blev i netop 
1968 ansat som forbundssekretær i Øst-
jylland og som den første med specifikt 
Sletten som arbejdsområde. Han fortsat-
te linjen med lederuddannelsen for de 
voksne, men også seniorlejrene, der var 
begyndt at tage form i 1960’erne, blev 
stærkt udbygget. Mange utraditionelle 
lejraktiviteter blev afprøvet og samlet 

i idehæfter til kredsene. Da EAL blev 
lejrchef for Julsølejren i 1972 fortsattes 
eksperimenterne med mange nye sam-
værs- og lejrformer – en fortsættelse fra 
1967-landslejren. Det blev endnu mere 
udbredt på de følgende to Julsølejre i 
1976 og 1981. EAL var også meget opta-
get af, at man i lederuddannelsen fortsat 
afprøvede de indhøstede erfaringer i åre-
ne mellem landslejrene – alle de mulig-
heder, som Sletten kunne give og som 
kunne overføres til kredsarbejdet. 

I perioden efter EAL er Sletten i stigende 
grad også blevet indrettet og markeds-
ført som et friluftscenter med vægt på 
naturoplevelser for både FDF-medlem-
mer og øvrige lejere. Denne udvikling 
udmøntede sig f.eks. i de fordringer, der 
blev opstillet til arkitektkonkurrencen 
for byggeriet af Det ny Sletten. Huset 
skulle være en træbygning og for en stor 
del bygget af tømmer fra Friluftscenter 
Slettens egne skove; en drøm, der des-
værre ikke var realisabel. Desuden skulle 
bygningen opvarmes energirigtigt, hvilket 
resulterede i et delvist eksperimenteren-
de jordvarme-anlæg, der på den tid var 
Danmarks største.
Og netop opførelsen af Det ny Sletten 
satte for alvor skub i en udvikling og 
en bevidsthed om, at FDF med Frilufts-
center Sletten råder over faciliteter og 
oplevelsesmuligheder, mange andre end 
FDF-medlemmer efterspørger.

A3. Lokalplanens bestemmelser for 
Friluftscenter Sletten 
I den af Skanderborg Kommune p.t. ved-
tagne lokalplan for Friluftscenter Sletten 
(2014) hedder det i et officielt sprog bl.a.:

” FDF Friluftscenter Sletten er et fri-
tids- og lejrområde på ca. 99 ha, hvoraf 
ca. 40 ha er fredskov, hvor børn, unge og 
voksne dyrker friluftsliv. På området har 
der i de senere år gennemsnitlig hvert år 
været 55.000 overnatninger i forbindelse 
med lejre. Ud over skovarealer, lysninger 
med mulighed for teltlejre og primitive 
overnatningsfaciliteter er der i området 
en række bygningskomplekser, der inde-
holder indendørs overnatningsmulighe-
der, samlingsmuligheder samt servicefa-
ciliteter. Private virksomheder, instituti-
oner m.v. har også gennem de senere år 
lejet og afholdt seminarer, møder m.v. i 
området. Der er tale om arrangementer, 
hvori det indgår, at de har gjort brug af 
Friluftcentrets aktivitetsfaciliteter. F.eks. 
var der i 2013 ca. 40 arrangementer med 
varierende antal deltagere - fra laveste 4 
deltagere til højeste 140 deltagere. Stør-
stedelen af arrangementerne var 2 dages, 
dvs. med 1 overnatning. Siden 1992 har 
området været lokalplanlagt til fritids- og 
lejrområde og drives derudover som land-
brug/skovbrug. Friluftscenter Sletten har 
i dag 188 indendørs overnatningspladser 
og i alt 30.915 m2 bebyggelse. Dertil kom-
mer 3 primitive udendørs overnatnings-
pladser med shelters og lign.
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Endvidere bestemmer lokalplanen:

” Lokalplanområdet og områdets 
faciliteter må ikke anvendes til private 
arrangementer som fester og lignende 
samt til afholdelse af private kommerciel-
le arrangementer, bl.a. kurser og fester; 
dog bortset fra privat, ikke-kommerciel 
overnatning i forbindelse med vandre-, 
cykel- samt kano- og kajakture.

Den gældende lokalplan fra 2014 er 
udtryk for en historisk virkelighed. Med 
de målsætninger, FDF har for at økono-
misere Friluftscenter Sletten ved både 
at optimere eksisterende faciliteter og 
aktiviteter og ved at forøge overnat-
ningskapacitet og aktivitetsudbud, bliver 
der forventeligt behov for en dialog med 
Skanderborg Kommune om en ny lokal-
planproces. Den eksisterende lokalplan 
rummer dog allerede mulighed for at ind-
rette op til 300 indendørs sovepladser på 
Friluftscenter Sletten. 

A4. Skanderborg og Silkeborg som 
nabokommuner
Skanderborg er Friluftscenter Slettens 
hjemkommune og har således afgørende 
betydning administrativt og politisk for 
Friluftscenter Slettens virksomhed. Kom-
munen opleves i almindelighed som god 
at samarbejde med, og politisk er der en 
god bevågenhed over for de bestræbelser, 
Friluftscenter Sletten gør sig på frilufts-
området.

Silkeborg kommune, der grænser lige op 
til Friluftscenter Sletten, har med sin pla-
cering i Søhøjlandet de senere år forsøgt 
at markedsføre sig som ”Danmarks Out-
door-hovedstad”. Det er en selvforståel-
se, der måske burde kunne give anledning 
til et udvidet samarbejde mellem kom-
munen og Friluftscenter Sletten.

A5. Friluftscenter  
Slettens konkurrenter
Andre lejrcentre
Friluftscenter Slettens styrke i udlej-
ningsmarkedet ligger på udlejning til store 
hold. Det ses på den høje udlejningspro-
cent på Det ny Friluftscenter Sletten, men 
afspejles også i et begrænset udbud med 
kun 4 lejre i Østjylland (Kjeldsølejren, 
Fjeldholmlejren, Bogensholm og Det ny 
Sletten), der har plads til 90+ overnat-
tende.
Friluftscenter Slettens øvrige overnat-
ningstilbud er derimod i skarp konkur-
rence med mange andre udbud, når det 
gælder de mindre hold, og her ligger 
Friluftscenter Slettens tilbud i den høje 
ende målt på overnatningspris pr. per-
son. I Østjylland findes der 55 tilbud med 
plads til 30 overnattende og 18 tilbud 
med plads til 60 overnattende.

Andre aktivitetsudbydere
Friluftscenter Slettens styrke på aktivi-
teter ligger i kombinationen af de mange 
gratis aktiviteter, som holdene selv kan 
benytte uden hjælp fra Friluftscenter 
Slettens personale, samt de aktiviteter, 
hvor gæsterne kan købe Friluftscenter 

Sletten til at bemande eller klargøre akti-
viteter mod betaling.
Det giver en unik cocktail af aktivitets-

muligheder, som langt de fleste af Fri-
luftscenter Slettens non-kommercielle 
gæster har råd til at benytte og få glæde 
af samtidigt med, at vi i stigende grad 
også kan have attraktive aktivitetstilbud 
til lejere med en større betalingsevne.  
Der er ikke rigtig andre lejrcentre, som 
kan levere denne unikke kombination
På de rene betalingsaktiviteter er ste-

der som Vingsted (DGI), Houens Odde 
(KFUM-spejderne) og Karpenhøj samt 
kommercielle firmaer som Team Nord og 
Coastzone oplagte konkurrenter. 

A6. Naboerne 
Friluftscenter Slettens naboer kan ind-
deles i fire grupper: 
• Naboer på Friluftscenter Sletten er 9 
sommerhuse, 2 helårshuse samt Him-
melbjergegnens Natur- og Idrætsefter-
skoles feltstation. Friluftscenter Slettens 
vandværker leverer drikkevand til disse 
naboer. Naboerne er generelt opmærk-
somme – og nogle meget opmærk-
somme - på aktiviteter og udvikling på 
Friluftscenter Sletten. Statsskoven hører 
også til Friluftscenter Slettens nære 
naboer.

• Nærmeste naboer er naboer, der er pla-
ceret lige uden for området. Det drejer 
sig om 2 naboer på Svejbækvej, 2 naboer 
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på Bøgedalsvej samt 1 nabo på Knøsvej. 
Fælles for disse naboer er, at de bor tæt 
på området, og at de er påvirket af Fri-
luftscenter Slettens aktiviteter og trafik.

• Øvrige naboer er naboer, der bor lidt 
længere væk. Det drejer sig om cirka 
20 naboer på Ny Himmelbjergvej, Him-
melbjergvej, Julsøvej, Knøsvej og Svej-
bækvej, der i et eller andet omfang er 
påvirket af aktivitet/trafik.

• Skovnaboer er ejere af skovparceller, 
der støder op til Friluftscenter Sletten. 
I praksis betyder det skov-parceller, der 
ligger mellem Friluftscenter Sletten og 
Svejbækvej, Sønderskovvej/Tønningslet-
vej, Rodelundvej, Ny Himmelbjergvej, 
Bøgedalsvej samt Julsøvej. Disse vil i 
et eller andet omfang være påvirket af 
aktivitet i området.

Forholdet til og omgangen med Frilufts-
center Slettens naboer
Forholdet til Friluftscenter Slettens nabo-
er er generelt godt, selv om der naturligt 
nok også er udfordringer. Vi har en løben-
de kommunikation med alle naboer i form 
af nyhedsbreve fra centerkontoret, og vi 
søger at være meget opmærksomme på 
at besvare henvendelser og løse de pro-
blemer, som fra tid til anden opstår.
Desuden inviteres naboer individuelt og 

i fællesskab med mellemrum til oriente-
ringsmøder og til møder, hvor vi har lejlig-
hed til at lytte til deres oplevelser.
Friluftscenter Slettens naboer - sær-

ligt dem, der er defineret som ”naboer 
på Friluftscenter Sletten” og ”nærmeste 
naboer” - oplever Friluftscenter Sletten 
som en stor nabo; en nabo med man-
ge forskellige aktiviteter, der i høj grad 
påvirker deres dagligdag. Det være sig i 
form af trafik, aktivitet på området på 
alle tider af døgnet, støj fra vores lejeres 
aktiviteter osv. 
Vi forsøger at minimere evt. ekstraor-

dinære gener. Dette sker blandt andet 
gennem udsendelse af retningslinjer til 
lejerne, skiltning og anden øvrig kommu-
nikation.
Dog ønsker vi på den anden side gene-

relt ikke at indskrænke vores aktiviteter. 
Friluftscenter Slettens virksomhed fore-
går helt i henhold til al offentlig regule-
ring, og naboerne må således tåle, at Fri-
luftscenter Sletten er en stor nabo, hvor 
børn og unge har lejlighed til at udfolde 
sig. Vi skal huske, at Friluftscenter Sletten 
først og fremmest er sat i verden for børn 

og unge og ledere i FDF; dernæst for øvri-
ge lejere – og alt under skyldigt hensyn til 
omgivelserne.
Balancen mellem Friluftscenter Sletten 

som den store i forholdet til naboerne 
opnår vi erfaringsmæssigt bedst ved at 
søge en åben, men fast dialog.

A7. Lejere og besøgende 
Friluftscenter Slettens nuværende lejere 
kommer fra hele landet, men hovedpar-
ten er fra Region Midtjylland og herunder 
de større midtjyske byer med tyngden i 
det østjyske.  Lejere og besøgende kom-
mer m.a.o. naturligt nok fra det, man 

kunne kalde ”Friluftscenter Slettens nær-
område.” 

Besøgende på Friluftscenter Sletten 
inddeles i to hovedgrupper: 
Vores betalende lejere samt besøgende, 
der bevæger sig gennem og opholder sig 
i området som følge af den frie offentlige 
tilgængelighed:

Betalende lejere på Friluftscenter Sletten 
kan inddeles i tre grupper: ⅓ fra FDF, ⅓ 
fra skoler og ⅓ andre:
• FDF udgøres af landsforbundets egne 
lejre, kredse samt FDFs skoler.
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• Skoler udgøres af en bred gruppe bestå-
ende af klasseture, friskoler, efterskoler, 
højskoler, gymnasier og videregående 
uddannelser.

• Andre udgøres af foreninger, spejdere, 
menigheder, virksomheder og private.

Andre besøgende er ikke-betalende 
gæster i området, f.eks. turister, vandrere 
og MTB-ryttere. 

Sammenhængen mellem lejere og besø-
gende på Friluftscenter Sletten er på en 
række områder både praktisk og princi-
pielt en udfordring. Der er mange besø-
gende i området, og vi oplever en fort-
sat stigende mængde. Alene dette giver 
anledning til fornyede overvejelser som 
følge af de konsekvenser, besøgene har 
mht. at fylde på området, indskrænkning 
af aktivitetsmuligheder for lejere, slitage 
på veje og stier, forstyrrelse af dyreliv, 
irritation for en del af naboerne, parke-
ringsanarki osv.

Det er imidlertid ingen let sag at regulere 
de besøgendes færdsel. Naturbeskyttel-
sesloven tilsiger, at der skal være plads til 
offentlig adgang under visse betingelser. 
Fra Friluftscenter Slettens side vil vi gerne 
være åbne for frilufts- og naturinteresse-
rede, når det kan ske i en balance med 
f.eks. de FDF-kredse, der betaler for at 
komme på Friluftscenter Sletten. Og uden 
tvivl kommer vi stadigvæk længst i hånd-
teringen af dilemmaerne, hvis vi – som 
det har været praksis hidtil på Frilufts-
center Sletten – ”går med strømmen” og 
ikke imod den, men på betingelser, som 

vi fra Friluftscenter Slettens side er med 
til løbende at sætte på ny i lyset af den 
stærkt øgede tilstrømning.

A8. Hvor langt væk ligger  
Friluftscenter Sletten?
Hvorvidt Friluftscenter Sletten er en 
attraktiv leje- eller aktivitetsmulighed 
beror ikke mindst på det, vi kan tilbyde 
af faciliteter og aktiviteter - vores værdi-
tilbud - holdt op mod transporttiden tur/
retur.
At køre fra Møn til Friluftscenter Sletten 
for at deltage i et halvdags-arrangement 
vil kræve, at værditilbuddet på Frilufts-
center Sletten er virkelig højt, idet køre-
tiden tager mere end dobbelt så lang tid 
som arrangementet. 

Hvis man f.eks. som udgangspunkt anta-
ger, at den oplevelse, man kører til, som 
minimum skal vare dobbelt så lang tid 
som transporttiden t/r, giver det et kvali-
ficeret grundlag for at målrette markeds-
føringen til besøgende.
F.eks. kan vi for borgere i Skanderborg 
og Silkeborg Kommune, der har mellem 
15-45 min kørsel, med fordel udbyde 
arrangementer og oplevelser på ca. 3-4 
timers varighed. Folk der bor i Odense, 
Ålborg og Esbjerg har ca. 2-2½ time t/r, 
hvorfor det, vi skal tilbyde disse gæster, 
skal arrangeres som heldagsarrangemen-
ter (eller tilnærmelsesvis). For besøgende 
længere væk skal et arrangement som 
minimum involvere én overnatning. Der-
med ikke sagt at man ikke kan få folk til 
at køre til Friluftscenter Sletten for kor-

tere arrangementer, men dette vil kræve, 
at værditilbuddet virkelig er ”køreturen 
værd”. 
Det er desuden en pointe, at man ikke 
kan nå helt frem til Friluftscenter Sletten 
med offentlig transport.

Af nedenstående Danmarkskort fremgår, 
hvor lang tid det ca. tager at komme fra 
et givet sted i Danmark til Friluftcenter 
Sletten i bil. 

B. Landsforbundet og 
 Friluftscenter Sletten 

B1. Kredsenes brug 
Friluftscenter Sletten har cirka 100 unikke 
besøg af FDF-kredse årligt. Disse fordeles 
jævnt over året og jævnt i forhold til bru-
gen af faciliteter, ligesom også størrelsen 
på lejrhold og længden af ophold varierer 
fra få personer i shelter til 100+ en uge på 
sommerlejr. 
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Kredsene kommer på Friluftscenter Slet-
ten primært på grund af tilknytning og 
landslejroplevelser og sekundært på 
grund af de aktiviteter, som udbydes. 
Faciliteter og priser har ikke nødvendigvis 
den store betydning. FDF-kredsene har 
ikke udpræget særlige (aktivitets)behov, 
men det er klart, at flere kredse – og 
måske især deres ledere - er bevidste 
om, at de er ”medejere” af området.

B2. Landsforbundskursernes
Landsforbundet afholder p.t. seniorkurser 
i påsken og i uge 42, et 7.-8. klassekur-
sus i uge 7, en række klatrekurser og så 
landsforbundets lederkursus én weekend 
årligt. Den store aktør er uden sammen-
ligning seniorkurserne. De fylder mest 
både tids-, plads- og deltagermæssigt. 
Måske er der desuden mulighed for i sam-
arbejde med landsforbundet at udvikle 
en række specialkurser, som Friluftscen-
ter Sletten kan have særlige forudsætnin-
ger for at huse.

B3. Landslejrenes brug 
Siden 1967 har der været afholdt lands-
lejre på Friluftscenter Sletten, og siden 
1976 har det været hvert 5. år. Landslejre 
på Friluftscenter Sletten stiller store krav 
til teknik og infrastruktur, og historisk er 
der da også i forbindelse med landslejre 
etableret rigtig mange faste installationer, 
som så efterfølgende er indgået i den 
almindelige drift af området. 
Lejrpladser, teknik samt veje og stier 

har særlig interesse for landslejren. Byg-
ninger har mindre betydning. Alle særlige 

indgreb af éngangskarakter i landskabet 
sløjfes efter hver landslejr.

B4. Aktivitetsprogrammer 
I 2020 blev det med hovedbestyrel-
sens vedtagelse af Friluftscenter Slet-
tens handlingsplan 2020-2022 præcist 
fastlagt, at indholdsdelen af Friluftscen-
ter Slettens virksomhed skal flugte med 
indholdet i landsforbundets ambition. 
På ryggen af landsforbundets knap 120 
års og Friluftscenter Slettens godt 90 års 
erfaringer er Friluftscenter Slettens for-
mål og programindhold i kort form vedta-
get som følger: 

FORMÅL
Friluftscenter Sletten er et nyskabende 
kraftcenter for oplevelser og lederuddan-
nelse med friluftsliv, natur og leg. 

VÆRDIER
Nøgleordene for al udvikling og drift på 
Friluftscenter Sletten er fællesskab, frivil-
lighed, tilgængelighed og bæredygtighed. 
Det er nøgleværdier, hvor de to første 
- fællesskab og frivillighed - flugter 
med FDFs dybeste selvforståelse. Den 
tredje – tilgængelighed - er udtryk for, 
at Friluftscenter Sletten med alle dets 
muligheder og tilbud er et åbent og inklu-
derende center for alle i FDF og for alle 
øvrige lejere. Endelig er det afgørende, at 
Friluftscenter Sletten for det fjerde drives 
bæredygtigt i overensstemmelse med 
vores naturgrundlag. 

PROGRAMMER
Friluftscenter Slettens samlede målsæt-
ning søges konkret opnået i et samspil 
mellem tre programmer, som både Fri-
luftscenter Sletten og FDF historisk, geo-
grafisk og identitetsmæssigt har særligt 
gunstige muligheder for at realisere. Det 
drejer sig om: 

Friluftsliv og natur 
Friluftscenter Sletten er ramme om fri-
luftsliv og oplevelser med afsæt i Søhøj-
landets natur. Her finder du – sammen 
med andre eller alene – kreative og til-
gængelige aktiviteter til lands, til vands 
og i luften. Og der er tilbud til ethvert 
ambitionsniveau. 

Leg og fantasi 
På Friluftscenter Sletten finder du grej og 
frirum til 1000 lege. Alt begynder her helt 
ude i skoven. Fantasien blomstrer, og du 
kan lege løs. Leg, lyst og læring næres hos 
dig, der får mulighed for at opleve eventy-
ret på Friluftscenter Sletten. 

Forundring og fordybelse 
Friluftscenter Sletten er et fortryllelsens 
sted, der væk fra dagligdagen kalder på 
forundring. Friluftscenter Slettens store 
natur giver grundlag for overraskelser og 
begejstring. Samtidig møder du naturens 
stilhed, hvor tankerne får rum til at samle 
sig - om alt fra arbejdslivets udfordringer 
til troens paradokser. 
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B5. De ansatte og de frivillige 
Generelt forudses det, at Friluftscenter 
Sletten i takt med forøget udlejning og 
flere og præcist definerede aktivitets-
tilbud får behov for yderligere og anden 
arbejdskraft. 

Det kunne måske dreje sig om:
Professionelle, lønnede kompetencer, der 
f.eks. skal varetage 1) en faglig og pæda-
gogisk indsats i forhold til Friluftscenter 
Slettens programmer, 2) salg og markeds-
føring, 3) vedligeholdelse og konstruktion 
samt 4) Giv-Et-År-medarbejdere, der kan 
indgå ̊ som ressourcer til afvikling af akti-
viteter, værts- og vagtfunktioner, lettere 
bygningsmæssig vedligeholdelse mv. 

Frivillige FDFere, der leverer engagement 
og arbejdskraft. De frivillige kan have 
ansvar for drift, vedligeholdelse, udvikling 
og lejre – ja, i praksis alt, hvad der sker 
på centret. Hvis der er Friluftscenter Slet-
ten-frivillige, der gerne vil bruge Frilufts-
center Sletten som legeplads/mødested 
på grund af tilknytning og hjerteblod, så 
skal de have mulighed for at gøre det 
i et planlagt netværk, der understøttes 
af ansatte, men ledes af frivillige selv.
Frivillig-netværket forventes at være på 
”den store klinge” efter landslejren 2022.

B6. Landsforbundets styrelse af 
Friluftscenter Sletten
FDFs hovedbestyrelse har udpeget en 
selvstændigt arbejdende bestyrelse for 
Friluftscenter Sletten. Bestyrelsen har til 

opgave at understøtte det daglige arbejde 
og den daglige ledelse på Friluftscenter 
Sletten samt sikre realisering af de af 
FDFs hovedbestyrelse vedtagne udvik-
lingsplaner (in casu handlingsplan og 
masterplan).

Friluftscenter Slettens bestyrelse arbej-
der under ansvar overfor FDFs hovedbe-
styrelse. Bestyrelsen varetager i samar-
bejde med centerchefen opgaveledelsen 
for Friluftscenter Sletten med udgangs-
punkt i den driftsplan og udviklingsplan, 
der til enhver tid er aftalt med FDFs 
hovedbestyrelse. Budgetter samt drifts- 
og handlingsplaner godkendes af hoved-
bestyrelsen.

Friluftscenter Slettens bestyrelse arbejder 
driftsmæssigt indenfor den økonomiske 
ramme, som hovedbestyrelsen vedtager. 
Friluftscenter Slettens regnskab indgår i 
landsforbundets samlede regnskab, men 
styres i et særskilt projektregnskab.
 
Centerchefen refererer til Friluftscenter 
Slettens bestyrelse, ligesom Friluftscen-
ter Slettens øvrige ansatte arbejder på 
baggrund af bestyrelsens beslutninger og 
centerchefens daglige ledelse i henhold 
til den ansættelsesgrad, de hver især har 
vedr. Friluftscenter Sletten. Det kontrakt-
lige arbejdsgiveransvar for alle Frilufts-
center Slettens ansatte varetages af FDFs 
generalsekretær.

C. Friluftscenter Slettens ge-
ografi og myndighedsforhold

C1. Friluftscenter Slettens areal 
Friluftscenter Slettens samlede areal er 
på 116 hektar. 

Arealet er anvendt på følgende måde:
Skov   82 hektar
Åbne arealer  31 hektar
Veje   3 hektar
Bygningsareal 30.915 m2

Til Friluftscenter Slettens areal kan også 
lægges andelen af Julsø. 

Friluftscenter Sletten er en del af de store 
skovområder ned til Gudenådalen, som 
er et sammenhængende dalforløb, der 
gennemskærer den højtliggende moræne 
mellem Ry og Silkeborg. Karakteristisk for 
dalforløbet er de stejle skovklædte dal-
sider med små spredte opdyrkede områ-
der og lysåbne græsarealer. Bebyggelsen 
består af huse og husmandssteder, der 
ligger spredt i skoven. Dalforløbet er som 
helhed uden forstyrrelser fra tekniske 
anlæg.
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c Friluftscenter Slettens topografi, hvor 
Friluftscenter Slettens sydlige areal er et 
meget kuperet skovareal, mens den nord-
lige del er et relativt plant åbent areal, 
dog med forholdsvis stejle skrænter ned 
til Julsø mod nord. Den stiplede linje 
omkranser Friluftscenter Slettens areal.

C2. Myndighedsforhold
Friluftscenter Sletten er omfattet af sin 
egen lokalplan fra 2014 (Lokalplan 1071, 
FDF Friluftscenter Sletten).

Overordnet rammesætter lokalplanen 
hvor og hvor meget bygningsmasse, vi 
kan opføre på Friluftscenter Sletten. I 
lokalplanen er angivet byggefelter til dels 
tungt byggeri (Det ny Friluftscenter Slet-
ten, Limbjerg osv.) samt let byggeri (shel-
ters, køjekreds osv.).

` kortet er hentet fra Lokalplanen Det 
angiver de områder på Friluftscenter Slet-
ten, hvor vi må bygge tungt byggeri (lilla 
farve) og let byggeri (gul farve).

Herudover er langt den største andel 
af Friluftscenter Slettens areal naturbe-
skyttet i større eller mindre grad, hvilket 
fremgår af kort 1 på næste side.

• Ned mod Julsø er der en lovbestemt 
søbeskyttelseslinje i et bælte, der ræk-
ker 150 m ind i landet (Gul skravering)

• En stor del af de åbne arealer er såkaldt 

§3 beskyttet engareal (Lys gul skrave-
ring)

• Det meste af skoven er fredskov (rød 
skravering)

• Vandhullet ved Æblegården er omfattet 
af en habitatsbeskyttelse

Friluftscenter Slettens øvrige areal er 
angivet med lysegrå farve.
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I forhold til ovenstående har Friluftscen-
ter Sletten siden 2014 udnyttet en del af 
de felter i lokalplanen, der levner plads 
til let eller tung bebyggelse, ligesom de 
områder, der er angivet som fredskov, er 
ved at nå loftet for, hvor meget let bygge-
ri, der endnu kan opføres.

De forskellige former for lovbestemt 
naturbeskyttelse sætter begrænsninger 
for, hvad vi kan etablere på Friluftscenter 
Slettens areal af let og tungt byggeri uden 
at skulle søge om gennemførelse af en ny 
lokalplan eller om dispensation hos én 
eller flere myndigheder. Af nedenstående 
kort fremgår med lysegrøn farve, hvilke 
områder der ikke er berørt af naturbe-
skyttelser:

` Selvom de grønne områder ikke er 
omfattet af naturbeskyttelse, kan det 
afhængig af bygningsart mv. kræve 
dispensation eller ny lokalplan, såfremt 
vi ønsker at etablere nye bygninger eller 
installationer på disse arealer.

Udfordringer
Lokalplanen fra 2014 har fungeret godt 
frem til i dag, men i forhold til Frilufts-
center Slettens fremtidige udvikling er 
der nogle uhensigtsmæssige bindinger, 
der skal tages hånd om i en evt. ny lokal-
planproces, hvilket overordnet kan sum-
meres til:

Let byggeri: Områder for let/primitivt 
byggeri er for snævert. Vi får brug for 
større arealer, hvor vi kan etablere let 

byggeri som shelterpladser, primitive 
overnatningspladser, faste lege- og fri-
luftsinstallationer osv. 
Konkret har vi planer om at etablere et 
søbad i Julsø nedenfor Det ny Frilufts-
center Sletten dels som erstatning for 
den sløjfede swimmingpool og dels for at 
forbedre Friluftscenter Slettens tilbud om 
friluftsautentiske vandaktiviteter tættere 
på lejerne. Disse planer åbner lokalplanen 
og søbeskyttelseslinjen ikke op for i dag, 
hvilket vi ønsker en dialog med Skander-
borg kommunen om.

Fredskov: Vi har stor respekt for fred-
skovsbestemmelserne på Friluftscen-
ter Sletten, men ser nogle områder, 
hvor udstrækningen af fredskov ikke er 
meningsgivende. Omvendt har vi arealer 
(specielt i vildmarken), hvor der med for-
del kunne etableres fredskov. 

Tungt byggeri: Som det vil fremgå i efter-
følgende afsnit, har vi en fornuftig pla-
cering af de tunge byggerier på Frilufts-
center Sletten - også set i et fremtids-
perspektiv. Vi får dog et kraftigt behov for 
at kunne ændre på flere bygninger inden 
for de enkelte byggefelter enten i form af 
totale nybyggerier, udvidelser, opdaterin-
ger eller renoveringer.  
Ønsker om byggerier i godkendte bygge-
felter fordrer dog også accept fra myn-
dighederne.
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C3. Skoven
Skovens geografiske placering danner 
grundlag for en varieret skovdrift med 
et bredt valg af træarter, da de fleste 
træarter har gode vækstbetingelser på 
Friluftscenter Sletten. Skovarealet er 50% 
bevokset med løvtræ og 50% bevokset 
med nåletræer. 
Skovens helt afgørende hovedformål er at 
danne ramme om Friluftscenter Slettens 
valgte hovedaktiviteter: Friluftsliv, leg og 
fordybelse. 

Delmålene er at
• øge skovens biologiske mangfoldighed
• dyrke skoven efter bæredygtige princip-
per

• sikre de landskabelige værdier
• beskytte flora/fauna
• sikre ejendommens kapital
• bevare skoven som en solid og slidstærk 
ramme om FDFs aktiviteter

Der udarbejdes i samarbejde med Hede 
Danmark p.t. en årlig driftsplan, der tager 
udgangspunkt i ovenstående mål.

Planen
D. Afsættet for Masterplanen

D1. Den langsigtede geografiske 
indretning 
Set i makroperspektiv udgøres Frilufts-
center Slettens område i runde tal af 2/4 
skov, 1/4 åbne arealer 
og 1/4 sø. 

` De 3 oversigtskort angiver fordelingen 
af skov, åbne arealer og sø. 

De åbne arealer på Friluftscenter Sletten 
strækker sig som et øst-vestgående bæl-
te på tværs af området ”midterzonen”. 
Det er samtidig forholdsvis plant med 
enkelte niveauspring, ligeledes øst-vest-
gående. Nord for dette bælte ligger Julsø, 
og syd herfor bliver terrænet kuperet og 
skovklædt.

Der er i alt 7 områder med tungt byggeri 
(permanente bygninger) og 4 områder 
med let byggeri (shelters mv.). 
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` Bygningsmassen er markeret med rød 
farve. De stiplede blå linjer angiver det 
bælte på tværs af området (fra øst til 
vest), som Friluftscenter Slettens byg-
ningsmasse primært ligger inden for.

Både terrænet, naturen og bygnings-
massen ligger altså i nogle bælter  
på tværs af Friluftscenter Slettens 
område:
• Det midterste kulturpåvirkede bælte 
med bebyggelse og plane åbne arealer

• Det nordlige med søarealet
• Det sydlige med det skovklædte og 
kuperede terræn

Denne ”systematik” i kultur vs. natur 
giver det rigtig god mening at holde fast i, 
da det giver Friluftscenter Sletten en god 
variation mht. at etablere overnatnings-
muligheder og aktiviteter i forskellige 
omgivelser. Vi kan lave aktiviteter tæt på 
”civilisation” såvel som langt ude i skoven 
og på søen. 

Større bygningsværker holdes inden for 
”midterzonen”, mens mindre installati-
oner med legende elementer, primitiv 
overnatningsplads og temporære instal-
lationer kan opføres i en større afstand 
herfra.

D2. Forholdet mellem bygningsmasse 
og aktiviteter
Som så meget i FDF må også Frilufts-
center Sletten køre i to spor; nemlig en 
balance mellem på den ene side det 
formål og de værdier og aktiviteter, FDF 

er sat i verden for at møde børn og unge 
med, og på den anden side en bæredygtig 
økonomi og drift, der er forudsætningen 
for, at formål og idé kan realiseres. Eller i 
klartekst: Vi skal øge omsætning og tjene 
penge for at kunne tilbyde lejrmuligheder 
og aktivitetsprogrammer til FDFs kredse 
og medlemmer på Friluftscenter Sletten.
I denne sammenhæng er det værd at 

understrege, at det er aktiviteter og pro-
gramområder, der skal være definerende 
for Friluftscenter Slettens virksomhed. 
Bygningsmassen aktuelt og i fremtiden 
skal understøtte aktiviteter og dermed i 
sig selv indrettes til generel lejrbrug. Fra 
Friluftscenter Slettens side skal vi være 
varsomme med at definere og fastlåse 
for mange bygnings- og rumfunktioner 
på forkant. Det gør brugerne selv og ikke 
mindst er det afgørende, at bygningsmas-
sen kan bestå 80 - 100 år ud i fremtiden 
og dermed være et bagtæppe for vedkom-
mende aktiviteter, trends og strømninger 
inden for friluftsliv, leg og fordybelse over 
en meget lang tidshorisont. 

Den fremtidige bygningsmæssige udvik-
ling på Friluftscenter Sletten skal således 
ske i form af meget fleksible rammer, der 
kan fyldes med aktiviteter og indhold af 
brugerne/lejerne selv. Fra Friluftscenter 
Slettens side skal vi ikke lave rammer, der 
låser – men rammer, der muliggør.
Sideløbende med denne primære indsats 
for at etablere nye udlejningsfaciliteter er 
det selvfølgelig afgørende, at den eksiste-
rende bygningsmasse ikke ”forsumper”. 
Bygningsanlæg, der ikke længere tjener 

Friluftscenter Slettens formål enten øko-
nomisk eller aktivitets- og oplevelses-
mæssigt, skal fjernes, og anlæg, der er i 
en kritisk bygningsstand, men skal beva-
res, skal i første række sikres mod øget 
nedbrydning og et image af ”søllehed”.
Nye eksempler på denne forståelse er 
nedbrydningen af svømmebassinet på 
Friluftscenter Sletten og opgraderingen af 
Den gamle Lade.

D3. Økonomiske bygningsanlæg
Hvis lejre og bygningsanlæg på Frilufts-
center Sletten skal skabe indtjening og 
samtidig være en fleksibel ramme for 
brugerne til at kunne både samles, dyr-
ke aktiviteter og spise og sove, så er vi 
på Friluftscenter Sletten i den gunstige 

situation, at vi har en stærk og positiv 
erfaring med hvordan. Det ny Sletten er 
svaret! 

Det ny Sletten er skabt af FDF selv og 
helt på FDFs, Friluftscenter Slettens og et 
lejrlivs konditioner og har en efterspørgsel 
fra lejere, der overstiger, hvad Det ny Slet-
ten kan efterkomme, hvorfor udlejnings-
procenten her er på tæt på 100%.
Vi skal med andre ord bygge et nyt 
stort lejrcenter. Et stort lejrcenter, der 
imødekommer mange potentielle leje-
res behov og dermed kan bidrage til en 
positiv driftsøkonomi samtidig med, at 
vi opkvalificerer Friluftscenter Slettens 
aktivitets- og oplevelsesmuligheder inden 
for de tre programområder. Og som anført 
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er der næsten ingen konkurrenter i miles 
omkreds til endnu et stort lejrcenter – ud 
over os selv i form af Det ny Sletten - og 
da slet ikke med omgivelser og aktivi-
tetsmuligheder tilsvarende Friluftscenter 
Slettens.

D4. Uøkonomiske bygningsanlæg
Den gamle Lade og Bøgebjerg er i deres 
nuværende indretning ikke rentable, fordi 
de kun genererer beskedne udlejnings-
indtægter. Limbjerg genererer en vis ind-
tjening, men dog med en udlejningspro-
cent på kun 30%. Set i lyset af den efter-
spørgsel, der er til de rigtigt indrettede 
faciliteter, og set i lyset af de oplevelses-
kvaliteter og de varierede aktivitetsmulig-
heder, Friluftscenter Sletten tilbyder, så 
ligger det uden for al diskussion, at der 
er muligheder for optimering og herunder 
for økonomiske driftsforbedringer for en 
række af Friluftscenter Slettens bygnings-
faciliteter. 

D5. Udviklingsområder
Ovenstående analyse omkring natur og 
kultur på Friluftscenter Sletten samt for-
holdet mellem indtjening og udbud er det 
strategiske afsæt for at udfolde nærvæ-
rende Masterplan.
Sammenholder vi dette med Friluftscen-
ter Slettens tidligere vedtagne handlings-
plan, der fastlagde Friluftscenter Slettens 
3 programben (friluftsliv, leg og fordybel-
se), er der specielt fire indsatsområder, 
der kan sættes i spil:

Området mod nord, Julsø
Friluftscenter Sletten har en unik place-
ring direkte ned til Julsø, men vi er langt 
fra gode nok til at udnytte det potentiale, 
der ligger heri inden for alle tre fokusom-
råder (friluftsliv, leg og fordybelse). 
Etablering af et søbad ud for Det ny Fri-
luftscenter Sletten i øst vil være en god 
base for leg og badning i Julsø. Men der 
skal også skabes langt flere vandakti-
viteter ud fra den eksisterende bro og 
kyststrækning mod vest neden for Æble-
gården. 

Nye større byggerier
Bøgebjerg og Limbjerg giver i dag som 
nævnt ikke det flow af lejere, som de bør 
gøre, og genererer derfor heller ikke den 
omsætning og indtjening, som de bør. 
Bøgebjerg kan udbygges med et stort 
fælleshus, således at der skabes et til-
trækkende samlingsrum for fællesaktivi-
teter, mad over bål og socialt samvær i 
tilknytning til de fire lejrhytter. 
Limbjerg kan opkvalificeres kraftigt som 
en attraktiv udlejningsmulighed i form af 
et nyt – og nytænkt - stort lejrcenter med 
mange indendørs overnatningspladser.
Endelig ses et nyt velkomstbyggeri pla-
ceret nær ved den primære adgangsvej 
ad Bøgedalsvej som en opkvalificering af 
Friluftscenter Sletten generelt. 

Fleksibilitet i nye lette byggerier og 
installationer
For at møde nutidens og fremtidens krav 
til friluftsaktiviteter er der behov for 
forhandlinger med Skanderborg Kommu-

ne mhp. at ændre eller revidere lokal-
planbestemmelserne for Friluftscenter 
Sletten. Dette skal ske, således at der 
kan hhv. sløjfes og etableres nye lette 
bygninger og installationer i nogle af de 
fastlagte zoner på Friluftscenter Sletten. 

Området mod syd, skoven
I dag er den sydlige zone primært indret-
tet til mountainbikespor og sekundært til 
vandreruten “Århus-Silkeborg”, som beg-
ge tiltrækker mange besøgende til områ-
det året rundt. Spor og stier er anlagte 
med Friluftscenter Sletten som initiativ-
tager og partner og ses som en god måde 
at styre cyklende og gående trafik, der 
ellers let udvikler sig ”vildt”.
Men der er et behov for at forskyde 
denne trafik længere mod syd. Specielt 
MTB-sporene ligger i dag for tæt på Fri-
luftscenter Slettens lejrbaser, hvilket en 
forflytning vil afhjælpe.

D6. Bygningsmassen  
- samlet og hver for sig
Ser man på bygningernes geografiske pla-
cering i terrænet, er der nogle fortrin, der 

er værd at fremhæve, se tabel øverstb

Det er heldigt og godt, at de tunge byg-
gerier er placeret så varieret i landskabet, 
som det er tilfældet. Der ligger et per-
spektiv i at dyrke dette held for over-
natningsstedernes placering yderligere. 
Dette skal forstås således, at der skabes 
individuelle aktiviteter, overnatningsmu-
ligheder (inde og ude), installationer mv. 
med tilknytning til både åbne arealer, 
skov og sø. 
De tiltag, der oplistes i nedenstående 
afsnit E om de enkelte byggerier, forsøger 
at udnytte den variation, der er i både 
naturen og terrænet. 

E. Masterplanen for 
 byggerierne
Ud fra beskrivelser og delkonklusioner i 
det foregående gennemgår dette afsnit 
den eksisterende bygningsmasse og peger 
på tiltag, der kan tages vedr. Friluftscen-
ter Slettens brogede bygningsmasse for 
overhovedet at leve op til formålet med 
Friluftscenter Sletten på langt sigt.

Placering i terrænet Orientering Sekundært Terræn
Det ny Sletten Åbent areal / Sø Skov Fladt

Æblegården Sø Skov / Åbent areal Fladt

Limbjerg Skov Åbent areal Kuperet

Bøgebjerg Åbent areal / Skov Åbent areal Fladt / kuperet
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E1. Det ny Sletten 
Beskrivelse:
Det ny Sletten er friluftcenterets absolut 
største indendørs lejrbygning med plads 
til 200 gæster, heraf 90 overnattende.
I 1939 blev den første Sletten-bygning 
opført. Den blev efter brand erstattet af 
en ny i 1973. Gymnastiksalen er opført i 
1950. Fire røde overnatningsbygninger er 
opført i 1984. I 2003 blev den eksiste-
rende hovedbygning revet ned og en ny 
hovedbygning samt yderligere 2 overnat-
ningsbygninger (2009) opført.  
Det ny Sletten ligger smukt placeret på 
grænsen mellem åbne arealer og skov 
med udsigt til Julsø mod nord. Til Det ny 
Sletten knytter sig 6 hytter med soverum, 
samt en udtjent gymnastiksal. Det ny 
Sletten er et æstetisk meget smukt hus 
med rene linjer og gedigne byggemate-
rialer, som falder naturligt ind i place-
ringen ned mod Julsø. Med undtagelse 
af gymnastiksalen fremstår bygningerne 
generelt i god stand. Dog er trægulvet i 
hovedbygningen nedslidt, og industrikøk-
kenet forventes udtjent og skal udskiftes 
inden for en kort tidshorisont.
Det ny Sletten er generelt meget velfun-
gerende og er i praksis udlejet 100%.

Observationer:
• Det ny Slettens placering med sø-kig til 
Julsø er unik.

• Ikke alene på Friluftscenter Sletten, men 
generelt i Danmark er det svært at finde 
udlejningscentre, der kan huse så man-
ge gæster, som Det ny Sletten kan.

• Sammenholdt med de øvrige lejre har 

Det ny Sletten den bedste belægnings-
procent og lønsomhed.

• Der har ikke været afsat væsentlige 
driftsmidler til vedligeholdelse af Det 
ny Sletten, hvilket betyder, at der skal 
afsættes større midler til vedligehol-
delsesomkostninger fremover (bl.a. til 
gulve, møblement, køkken og køkken-
maskiner mv.)

Konkrete tiltag:
• Gymnastiksalen er udtjent og skal på sigt 
nedrives subsidiært kraftigt ombygges. I 
første omgang ”sminkes” bygningen for 
en ca. 4-årig periode. Det giver tid til at 
finde de bedst mulige løsninger for Det 
ny Slettens varmeteknik, der er place-
ret i gymnastiksalsbygningen, samt evt. 
etablering af yderligere overnatnings-
muligheder i reserve, en servicebygning 
eller andet tungt byggeri på stedet.

• Bi-rummene i Det ny Sletten bliver brugt 
ifm. seniorkurser, men det skal under-
søges, hvorledes disse rum kan komme 
bedre i brug, f.eks. ved at isætte vinduer 
eller døre og skabe “samtalerum” eller 
lignende; herunder isætte ny yderdør 
med glas i sydvæggen.

• De gamle overnatningsbygninger males 
”næste gang” sorte (yderbeklædning og 
stern). Herved kommer de i farveudtryk 
til helt at indgå på linje med de nye 
overnatningsbygninger. Indvendigt skal 
de røde overnatningsbygninger gennem-
gås inden alt for længe mhp. en renove-
ring.

• På sydsiden af hovedbygningen indrettes 
opholds- og spisepladser på bagsiden 

(mod syd) af den in situ-støbte køk-
kenmur og udendørskøkkenet. Forsøget 
kræver en smule udgravning i sydskrå-
ningen, men kan tilføje stedet lige det 
ekstra, der gør, at udendørskøkkenet 
bliver det oprindeligt tilsigtede aktivi-
tetsområde.

E2. Limbjerg 
Beskrivelse:
En hovedbygning (fra hhv. år 1925 og 1976) 
og en senere tilkommen sovefløj fra 1967 
med 66 sovepladser udgør i alt Limbjerg; 
et lejrcenter i klassisk forstand med 
udgangspunkt i den gamle landbrugs-
ejendom.
Limbjerg er højt placeret i terrænet og 
omgivet af skov til alle sider. 

Begge bygninger er udført som murstens-
bygninger med tegltage. 
Udlejningsprocenten for Limbjerg er 
måske rimelig bygningernes ringe stand 
taget i betragtning. I et udviklingsper-
spektiv er dette dog ikke holdbart.

Observationer:
• Bygningsmassens placering ligger cen-
tralt ved hovedindfaldsvejen til området.

• Bygningerne er som de eneste helt 
omkranset af skov.

• Limbjerg er måske det højeste place-
rede lejrcenter i Danmark (”Danmarks 
Tag”).

• Både hovedbygningen og overnatnings-
bygningen er nedslidte og ikke beva-
ringsværdige.
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Konkrete tiltag:
• Bygningsmassen nedrives helt og der 
genopføres et nyt stort Lejrcenter med 
plads til 90+ overnattende. 

• Et nyt Limbjerg skal i sit formmæssige 
udtryk stå i kontrast til Det ny Sletten.

• Der er taget de første spæde skridt i for-
søget på at udvikle et helt nyt lejrcenter, 
der udtrykker ”leg og fantasi” i form af 
et samarbejde med eksterne inspirati-
ons- og fundraisingpartnere.

• Der skal skabes nye parkeringsfacilite-
ter, der modsat nu placeres “af vejen”, 
for hermed på og omkring centeret at 
skabe oplevelse af at være langt ude i 
skoven og væk fra civilisationen.

• Der skal være udsyn ind i skoven hele 
vejen rundt om centeret.

• Der skal skabes rum for store forsam-
linger, men samtidig også være mulighed 
for at dele centeret op i flere naturlige 
lejemål.

• Syd for Limbjergs matrikel flyttes det 
eksisterende MTB-spor, således at sko-
ven og skråningerne her kan indgå som 
disponeringsområde for det nye Lim-
bjerg.

E3. Bøgebjerg 
Beskrivelse:
De 4 solitære hytter blev opført i 1996 
som lavenergi-hytter, der alle er indret-
tet med 8 sovepladser og køkken-alrum 
i ét. Oprindeligt var der planlagt op mod 
20 Bøgebjerg-hytter. Dette er dog aldrig 
realiseret. 
Til hytterne hører også en ”staklade” med 
åben pejs til fællessamlinger og lejrbål, 
og i tilfælde af regnvejr kan man samles 
her. Endelig er der en aldrende lejrbase 
beliggende i umiddelbar nærhed af Bøge-
bjerg- hytterne, hvor ikke mindst toilet- 
og badeforholdene er udtjente. 
Selve hytterne er udført som træhytter og 
er i nogenlunde god stand. Dog forventes 
der større vedligeholdelsesomkostninger 
indenfor en overskuelig årrække. Hytterne 
er placeret på et åbent areal, men ellers 
omkranset af skov.
Nylig fældning af 3 store skyggedannende 
træer på Bøgebjergs matrikel har givet 
meget mere lys og luft og stærkt forbed-
ret hele arealet til aktiviteter og ophold.

Observationer:
• Bøgebjerg lejes i for ringe grad ud.
• Hytternes primære udfordring er, at ind-
retningen med sove/køkken/alrum i ét 
til 8 personer ikke møder vore lejeres 
behov. 

• Det samlede lejemål mangler en kvalifi-
ceret fælles samlingsfacilitet.

• Lejrbasen er aldrende og udslidt, og 
møderummet fungerer ikke som sam-
lingsrum.

• Stakladen er placeret for afsides i for-
hold til hytternes brug.

Konkrete tiltag:
• En ny ”primitiv” fællesbygning – et stort 
bålhus - etableres med overdækning til 
fælles spisning, køkken og evt. et par 
toiletter for derved at optimere brugen 
af de i alt 32 sovepladser, der er i de 4 
Bøgebjerg-hytter. Fællesbygningen kan 
bl.a. af hensyn til allerede eksisterende 
installationer etableres på eller tæt ved 
den nuværende lejrbases placering. 

• De 4 hytter indrettes som “luksus”-hyt-
ter med det primære formål at skabe 

overnatningsplads og toilet/bad, dvs. 
brændekomfurskøkkenerne nedlægges.

• Lejrbasen rives ned, men denne opgra-
deres dog umiddelbart her og nu med 
opvaskemaskine og større komfur i et 
forsøg på at forøge udlejningsgraden af 
Bøgebjerg med det samme.

• Det kunne være en idé i byggeriet af den 
nye fællesbygning at tage afsæt i Bøge-
bjergs navn – enten ved at lade små 
bøgetræer/bøgepur vokse på taget eller 
lade bygningen opføre rundt om/i tæt 
sammenhæng med et stort bøgetræ.

• De 4 hytters solpaneler skal gennemgås 
og ”aktiveres”.
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E4. Æblegården 
Beskrivelse:
Æblegården skiller sig ud fra den øvrige 
bygningsmasse på fire områder: 1) Den 
ligger meget tæt på Julsø, 2) den huser 
FDFs Historiske Samling og Friluftscenter 
Slettens administration, 3) den er base 
for mange dagsaktiviteter, der leveres af 
Friluftscenter Sletten, og 4) der er ikke 
indendørs overnatning på stedet. 
Bygningsmassen består af 2 selvstændige 
bygninger; et ”stuehus” og en ”staldbyg-
ning”, begge opført i år 1927.
Staldbygningen huser et naturværksted, 
udstyr til sø-aktiviteter i stueetagen og 
FDFs Historiske Samling på 1. sal. Stue-
huset rummer Friluftcenterets admini-
stration. 
Staldbygningens toilet- og badeforhold 
kan benyttes i forbindelse med udendørs 
overnatning. Æblegårdens primære for-
mål er at være base for aktiviteter (kano, 
klatring, vildmarksbad på Julsø, værk-
stedsaktiviteter mv., administrationscen-
ter samt museum).

Observationer:
• Administrationscenterets placering i den 
fjerneste ende af Friluftscenter Sletten 
er uhensigtsmæssig.

• Af alle bygninger på Friluftscenter Slet-
ten er Æblegården tættest på Julsø. Der 
ligger et potentiale i denne placering i 
forhold til at skabe yderligere aktiviteter 
på Julsø samt at bringe Frugthaven i spil 
til aktiviteter.

• De to hovedbygninger på Æblegården er 
stort set i rimelig stand.

Konkrete tiltag:
• Æblegården udvikles som center pri-
mært for dagsaktiviteter.

• Administrationskontoret flyttes til Fri-
luftscenter Slettens indgang ved Bøge-
dalsvej.

• Stuehuset overgår til bolig for et antal 
Giv-et-år-medarbejdere.

• Stuehuset får ny yderbeklædning i træ i 
lighed med Friluftscenter Slettens øvrige 
nye træbyggerier.

• Kørevejen gennem gårdspladsen søges 
forlagt til tracé vest for stalden.

• Der etableres en ny staklade mellem 
stalden og stuehuset udstyret med et 
primitivt betongulv, en bjælkekonstruk-
tion i træ uden isolering og yder- og 
inderbeklædning.

• Stakladen skal bruges til allehånde akti-
viteter og lege, der kan finde sted på 
Æblegården; herunder i regnvejr.

• Der etableres lidt flere toiletter til brug 
for aktivitetsdeltagere.

• En god del af Frugthaven plantes til med 
æble- og andre frugttræer på især den 
meget bakkede del af marken

• Maskinhuset og kartoffelkælderen gen-
tænkes til anden brug.

E5. Nyt velkomstcenter
Til erstatning for det nuværende cen-
terkontor på Æblegården i den fjerneste 
ende af Friluftscenter Sletten
etableres et nyt velkomst- og admini-
strationscenter og en ny ankomstportal 
ved indkørslen ad Bøgedalsvej. Centeret 
placeres som nabo til lagermagasinet, og 
vil her være i langt tættere kontakt med 

de tre hovedlejre: Det ny Sletten, Bøge-
bjerg og Limbjerg – en fordel for både 
lejere og centermedarbejdere. Desuden 
vil denne placering skabe øget overblik 
over færdsel ind og ud af Friluftscenter 
Sletten.
Det kan overvejes og evt. undersøges, om 
Skanderborg Kommune vil være interes-
seret i at medfinansiere 
et offentligt toilet, der etableres som del 
af et nyt velkomstcenter ved Friluftscen-
ter Slettens hovedindgang 
og dermed ved P5.

E6. Øvrig bygningsmasse: 
• Ud over ovenstående 5 bygningsanlæg 
er der på Friluftscenter Sletten også føl-
gende byggerier:

• 2 servicebygninger med vand/toilet/
bade/køleskabsfaciliteter. Service-byg-
ningerne tjener primært teltpladserne. 
Begge servicebygninger fungerer fint og 
er i god stand. De rummer begge et 
mødelokale, der stort set ikke anvendes. 
I stedet kan med fordel indrettes et køk-
ken med bl.a. stor køleskabskapacitet til 
ekstra leje for lejrhold i telt

• ”Den gamle Lade” omdannes til et stort 
bålhus og aktivitetsrum i sammenhæng 
med det etablerede ”gourmetmekka” 
uden for. En ny servicebygning opføres 
til at servicere aktiviteter i laden og telt-
pladser i området omkring Den gamle 
Lade og i Eneboerens Hule. 

• I de lette installationer, der er på Fri-
luftscenter Sletten, og i særdeleshed i 
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forhold til bygningsmassen, understøt-
tes Leg og Friluftsliv i langt højere grad 
end Fordybelse. Der er behov for at 
skabe større og mindre “rum” i naturen, 
hvor vi inviterer lejere/gæster til fordy-
belse. 

• ”Stilhedens Katedral” etableres som 
fyrtårn for fordybelse og placeres smukt 
i terrænet på en bakketop i Tyskerenden 
ved siden af lejrbålspladsen med udsigt 
til Julsø. Placeringen er uforstyrret i 
forhold til friluftcenterets øvrige lejr-
pladser/bygninger, men centralt anlagt 
på Friluftscenter Slettens areal.

• Trætipi (12-kantet tipi på 50 m2)
• Køjekreds: Et overdække med 24 hæn-
gekøjer

• 2 shelter-pladser med hver 2 shelters
• Antal, placering og typen af lette byg-

gerier skal udvikle sig over tid, hvor et 
primært tiltag i nærværende plan er, at 
der skal skabes bedre rum herfor i en ny 
lokalplan.

E7. Om bæredygtighed generelt 
Når det gælder Friluftscenter Slettens 
bygninger skal der tages vidtgående hen-
syn til miljø og klima. I forbindelse med 
nybyggeri skal bæredygtighed været et 
tema både i byggefasen, i driften og ifm. 
vedligeholdelse. 

Det prioriteres derfor både ifm. nybyggeri 
og almindelig vedligeholdelse 
• At genbruge/genanvende og bruge lokale 
og gode materialer og materialer med en 
god miljøprofil.

• At undgå eller begrænse brug af byg-
gematerialer, der har et højt forbrug 

af energi og en stor udledning af CO2 
under fremstilling.

• At undgå eller minimere brug af bygge-
materialer lavet af knappe ressourcer.

• At spare på energien i bygningsdriften.
• At undgå skadelige stoffer

På Friluftscenter Sletten anvendes ikke 
miljøskadelige stoffer i rengøringsartikler. 
Disse skal være Svanemærkede eller til-
svarende. Samtidig skal der sikres, at der 
kun anvendes den nødvendige dosering i 
forbindelse med rengøring.
Der anvendes ikke sprøjtegifte på frilufts-
centrets arealer.

F. Masterplanen for 
 infrastrukturen

F1. Bevægelsesmønstre på Frilufts-
center Sletten
Den primære adgangsvej til Friluftscenter 
Sletten sker via Bøgedalsvej, sekundært 
via Knøsvej. Herudover kommer gående 
og cyklende gæster til Friluftscenter Slet-
ten via skovveje og stier. Endelig er det 
muligt at komme til Friluftscenter Sletten 
via søvejen, hvor man kan lægge til tæt 
ved Æblegården.

Når man ankommer til Friluftscenter 
Sletten, er der skiltet til en række pejle-
mærker:
• Æblegården
• Det ny Friluftscenter Sletten
• Limbjerg
• Bøgebjerg
• Laden

Disse pejlemærker er forbundet med 
grusveje, som fører én rundt på Frilufts-
center Slettens område i et cirkulært eller 
ottetals forløb. Denne trafikale indretning 
giver lejere og andre besøgende rimelig 
god adgang til stort set alle områder på 
Friluftscenter Sletten med undtagelse 
af tung trafik på vejstrækningen mellem 
Det ny Sletten og Bøgebjerg samt mellem 
Æblegården og Torvet.

b Kortet angiver Friluftscenter Slettens 
primære veje (røde) samt sekundære veje 
(grønne). 

Én akilleshæl i den måde, trafikken i dag 
ledes rundt på Friluftscenter Sletten, er 

vejstykket fra Det ny Sletten og frem til 
Bøgedagsvej. Dette vejstykke har Frilufts-
center Sletten brugsret til, men det ejes 
af vores nabo ”Bethania”. Vejstykket er 
snævert, hvilket betyder, at busser ikke 
kan køre den vej. En alternativ vejføring 
skal undersøges, men en etablering af en 
ny vejføring skal holdes op mod, hvilke 
værdier vi ellers kan skabe for lejere og 
gæster på Friluftscenter Sletten (vejstyk-
ket er yderst til højre i ovenstående kort).

En anden udfordring er kørsel med busser 
til Limbjerg, hvilket er svært grundet den 
smalle grusvej samt hældning på vejen. 
Denne adgang skal afdækkes yderligere i 
forbindelse med en et nyt Limbjerg.



23   Masterplan for FDF Friluftscenter Sletten 2021-2031

Tiltag:
Trods ovenstående to problemstillinger 
anbefales det at bevare den primære 
adgangsvej rundt i området, da det giver 
en fornuftig adgang til bygninger, over-
natningssteder etc. Der skal arbejdes 
indgående med skiltning/notching, ikke 
mindst ved indfaldsvejene til Friluftscen-
ter Sletten, hvor vi skal byde gæster (og 
i særdeleshed børn og unge) velkommen 
til området. 

En række konkrete tiltag fra Friluftscenter 
Slettens side kan måske desuden regu-
lere sammenhængene mellem lejere og 
besøgende bedre. Det kunne f.eks. ske 
ved:

• Bedre og øget skiltning i forhold til, hvor 
besøgende kan færdes.

• Intensiveret dialog med de organiserede 
brugere af Friluftscenter Slettens area-
ler (MTB, ridning mv.).

• Indretning af ét overnatningssted (shel-
ter), som ad hoc-besøgende kan booke 
og betale på stedet.

• Omlægning af nogle af de MTB-spor, der 
ligger meget tæt på eksisterende lejre og 
teltpladser og tæt på fremtidige udvik-
lingsfelter.

• Opkrævning af parkeringsafgift på P5.

F2. Energi, forsyning og affald

Bæredygtighed
Bestyrelsen ønsker at udarbejde en 
egentlig politik for bæredygtighed på Fri-
luftscenter Sletten. Sådanne politiske 
retningslinjer skal være med til at styre 

de fremtidige fysiske indretninger vedr. 
Friluftscenter Slettens energi, forsyning 
og affald. Desuden skal en bæredygtig-
hedspolitik hjælpe til også i det daglige 
at regulere både medarbejdere og lejeres 
adfærd.
I mange år har energiforbruget i de 

fleste bygninger været styret via CTS 
(Central Tilstandskontrol og Styring). Det 
betyder, at særligt varme bliver regule-
ret i forhold til benyttelse og årstid. Der 
benyttes ikke kemikalier i rengøringsmid-
ler, ligesom der heller ikke sprøjtes på 
Friluftscenter Slettens område. Men på 
en lang række andre områder har vi i dag 
ikke klare mål for at sikre bæredygtighed 
i forhold til bygningsdriften.
Nedenfor beskrives de centrale områder.

Energi
I dag anvendes el og fyringsolie som de 
primære energikilder; dog understøttet af 
varmepumper, jordvarme og solfangere. 
Fremadrettet skal centrets primære ener-
giforsyning ske via el, der er produceret 
bæredygtigt, dvs. grøn energi. I dag vil 
dette være vedvarende energi, der stam-
mer fra sollys og vind. Vi skal således 
sikre os, at den strøm, som vi tilkøber, 
stammer fra disse kilder. Hvor det er 
muligt, skal Friluftscenter Sletten fortsat 
producere sin egen energi.
Når det gælder varmeforsyningen, er for-
holdene nærmere beskrevet her:

Det ny Sletten
Her sker opvarmning (varmt vand samt 
rumvarme) ved hjælp af jordvarme samt 
oliekedel (2015). Der er i 2015 installeret 

nye varmtvandsbeholdere i hovedbyg-
ningen (inkl. de sorte overnatningshuse 
samt gymnastiksal). I de røde over-
natningshuse er varmtvandsbeholdere 
udskiftet i perioden 2018-2021.

Limbjerggård
Her sker opvarmning (varmt vand samt 
rumvarme) ved hjælp af oliekedel. I 
museets depot i Hønsehuset sker rum-
opvarmning ved hjælp af luft-til-luft var-
mepumpe.

Bøgebjerg Lejrbase
Her sker opvarmning (rumvarme) ved 
hjælp af luft-til-luft varmepumpe. Varmt 
vand opvarmes ved hjælp af gasfyr.

Bøgebjerg hytterne
Her sker opvarmning (rumvarme) ved 
hjælp af brændeovn. Varmt vand opvar-
mes ved hjælp af solfanger samt el.

Servicehuse
Her sker opvarmning (varmt vand samt 
rumvarme) ved hjælp af jordvarme samt 
el.

Æblegården, Sejlcenter
I naturværksted og pedelværksted sker 
opvarmning (rumvarme) ved hjælp af luft-
til-luft varmepumpe. I Historisk Samling 
sker opvarmning (rumvarme) ved hjælp 
af oliekedel. Varmt vand i hele bygningen 
opvarmes via samme oliekedel.

Æblegården, Centerkontor
Her sker opvarmning (varmt vand samt 
rumvarme) ved hjælp af oliekedel.

Vandforsyning
Friluftscenter Sletten er selvforsynende 
med vand via egne vandværker. Der findes 
tre vandværker på området. Fra vandvær-
kerne leveres der også drikkevand til pri-
vate husstande på Friluftscenter Slettens 
område. Jf. gældende regler kan der leve-
res vand til op til 9 husstande fra private 
vandværker. Ved levering til 10 eller flere 
husstande skal vandværket omlægges til 
almennyttigt.
Fremadrettet indrettes alle eksisterende 
og kommende bygninger med vandbe-
sparende toiletter, vandhaner og brusere.

Det ny Sletten
Herfra forsynes Det ny Sletten, Det lille 
hus på Prærien samt lejrpladserne på 
Gammel Sletten, Grantoften, Fyrretoften, 
Kløften, Prærien, Vikingestykket og Sport-
sarealet. 
Herudover forsynes Bøgedalsvej 14.

Limbjerg
Herfra forsynes Lagerhallen, Bøgebjerg, 
Limbjerg, Laden, shelterne v/Bøgetoften 
samt lejrpladserne Familiestykket, Svend 
Åges mark, Rosenørnstykket, C4-stykket, 
Eneboerens hule, Bøgetoften, Egetoften, 
Torvet.
Herudover forsynes Bøgedalsvej 21, 24 
og 26.
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Lilleknøsmarken
Herfra forsynes Hemmeligheden, Æble-
gården samt lejrpladserne Lilleknøsmar-
ken, Lejrbålspladsen, Højmarken, Toften, 
Sejlerengen, Frugthaven, Søstykket, Sko-
vengen.
Herudover forsynes Bøgedalsvej 28, 32, 
32A, 36, 38, 40, 42, 44

Uden vandforsyning
Områderne Knolden, Totten, Lille Eng, 
Esters Eng samt Vildmarken er uden 
vandforsyning.

Kloakering
Friluftscenter Sletten er ikke tilsluttet 
offentlig kloakering. I stedet er der etab-
leret eget rensningsanlæg inkl. nedsiv-
ningsanlæg.
Det ny Sletten, Bøgebjerg samt Limbjerg 
er tilkoblet rensningsanlægget i ”Slugten” 
neden for Det ny Sletten. Det nuværende 
anlæg er mekanisk med bundfældnings-
tank og med udledning i Julsø. Anlægget 
er etableret i 1995. Der tages løbende 
prøver, og udledningen overholder de p.t. 
gældende krav

Ved Den gamle Lade, Æblegården, Hem-
meligheden og Det lille hus på prærien 
er der etableret nedsivningsanlæg med 
tilhørende bundfældningstank.
Fremadrettet vil det næppe være øko-
nomisk forsvarligt at blive tilknyttet det 
offentlige kloaknet. Snarere vil et eller 
flere selvberoende ”beplantede filteran-
læg” være løsningen.

Affaldshåndtering
Også for Friluftscenter Sletten er affalds-
håndtering en udfordring. Friluftscenter 
Slettens renovationsløsning indeholder 
for nærværende ikke affaldssortering. 
Men pr. 1. januar er en ny affaldsbekendt-
gørelse trådt i kraft. Det betyder, at alt 
affald, både Friluftscenter Slettens eget 
og lejernes affald, skal udsorteres med 
fokus på 12 affaldstyper til genanvendel-
se.

Tiltag:
Ved alle bygninger skal der gøres plads til 
og opstilles containere til den nødvendige 
sortering. I forbindelse med teltlejre skal 
der udvikles et system, så det er indly-
sende og praktisk egnet for både lejere og 
medarbejdere at håndtere den nødvendi-
ge sortering.

G. Masterplan for aktivitets-
installationerne 

G1. Generelt om aktivitetstilbud
I alt væsentligt har lejere traditionelt selv 
stået for at planlægge og afvikle aktivite-
ter under lejemål på Friluftscenter Slet-
ten. Der er imidlertid en øget interesse, 
ikke mindst fra mange andre lejere end 
FDF-kredse, i at tilkøbe aktiviteter og grej 
fra Friluftscenter Slettens programpakker. 
Kvalificerede og relevante aktivitetstilbud 
kan således være med til at gøre Frilufts-
center Sletten og Friluftscenter Slettens 
fokus på friluftsliv, leg og fordybelse eks-
tra interessant set fra et lejersynspunkt.

Udvikling og indretning af Friluftscenter 
Slettens aktiviteter skal imidlertid ”sma-
ge” af FDF. Det kunne f.eks. ske, hvis det 
lykkes os at holde disse drømme og mål 
for øje:

• Friluftscenter Sletten er FDF-skæv
• Friluftscenter Sletten tilstræbes delvist 
indrettet som set fra et barns synsvinkel

• Friluftscenter Sletten udvikles som et 
frilufts- og legecenter, som børn vil for-
tælle om det – og tegne det

• På Friluftscenter Sletten er der kvalitet i 
kulturen, fordi vi er en del af naturen

• Friluftscenter Sletten skal give anled-
ning til overaskende og anderledes ople-
velser

• Friluftscenter Sletten skal undgå fristel-
sen i, i sine aktivitetstilbud, at blive en 
tivoli-park

• På Friluftscenter Sletten får lejere 10% i 
huslejerabat, hvis de lover at lege (sic!)

G2. Pladser til faste aktivitets- og 
legeinstallationer
Friluftscenter Sletten rummer et even-
tyrligt antal muligheder for at etablere 
mere faste lege- og friluftsinstallatio-
ner. Det kan være installationer til helt 
fri benyttelse, og det kan være anlæg 
til aktiviteter, der fordrer instruktion og 
f.eks. yderligere aktivitetsgrej. Pladserne 
kan enten indrettes i delvist skjulte ”lom-
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mer” på Friluftscenter Sletten eller i mere 
synlige områder bestemt af stor trafik af 
lejrdeltagere.
Vi vil forsøgsvis først at udpege egnede 
pladser og derefter at indtænke interes-
sante installationer. Det kunne f.eks. være 
på steder som:

• Frugthaven: Vandaktiviteter ud fra det 
smalle strandareal, der findes her, og 
med et fint aktivitetsareal umiddelbart 
overfor skråningen til søen

• Grusgraven ved siden af ”familiestykket” 
ved det store kryds lige efter ankomst 
til Friluftscenter Sletten. En aktivitets-
installation med f.eks. store gynger, 
tovbane og klatrestativer, der også kan 
”betjene” lejere på Bøgebjerg.

• Rosenørnsstykket: Et areal velegnet til 
faste legeinstallationer på hurlum-hej-
vis med afsæt i det meget skrånende 
underlag

• Tyskerrenden: En stor legeinstallation 
ved siden af vejkrydset

Nye aktiviteter kunne i relation til de 
fastlagte programben være:
• Vandaktiviteter: søbadet, vandoriente-
ringsløb, vildmarksbade, overnatnings-
pladser på Julsø.

• Luftaktiviteter: Klatretræer, svæveba-
ner.

• Fordybelsesmuligheder: Stilhedens 
katedral, forundringspladser og -instal-
lationer, den dybe uendelige skov.

Det er dog afgørende, at vi i udviklingen af 
aktiviteter og anlæg undgår fristelsen for 
at indrette Friluftscenter Sletten som en 
tivoliseret aktivitetspark. Udgangspunktet 
skal forsat være, at lejere i hovedsagen 
selv forestår al tilrettelæggelse og afvik-

ling af et ophold og herunder gør brug af 
alle Friluftscenter Slettens muligheder. 
Fra Friluftscenter Slettens side kan vi 
understøtte og være med til at give eks-
tra overraskende dimensioner på nogle 
lejroplevelser.

Implementerings- og budgetplan for Friluftscenter Slettens bygningsmasse 2021-2031
År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Halvår 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Stilhedens Katedral
Budgetoverslag: 251.500

Søbad nedenfor Gammelsletten
Budgetoverslag: 698.000

Gymnastiksalen, ”sminkes” for 4 år
Budgetoverslag: 200.000

Det ny Sletten, nyt gulv
Budgetoverslag:  500.000

Det ny Sletten, nyt møblement
Budgetoverslag: 500.000

Det ny Sletten, nye køkkenmaskiner
Budgetoverslag: 500.000

Bøgebjerg, nyt bålhus inkl. toiletafd.
Budgetoverslag: 1.695.000

Bøgebjerg, renovering af 4 hytter
Budgetoverslag:  1.355.000

Velkomstbygning og -portal
Budgetoverslag: 4.531.500

Nyt Limbjerg, 1500 m2
Budgetoverslag: 58.000.000

Æblegården inkl. staklade
Budgetoverslag: 2.794.000
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H. Prioriteret implemente-
rings- og budgetplan
Foranstående matrix er et forsøg på 
at opstille en realistisk implemente-
ringsplan for udbygningen af Friluftcenter 
Slettens bygningsmasse de kommende år. 
Med en tidshorisont på 10 år vil meget på 
trods af den tilstræbte realisme vise sig 
at blive anderledes. Det er dog ikke så 
afgørende. Det afgørende er, at master-
planen angiver en sammenhængende ret-
ning, som både landsforbundet og Fri-
luftscenter Sletten i fællesskab kan følge 
eller afvige fra, fordi den angiver både, 
hvad der er udgangspunktet, og hvad der 
er målet. 

Planen er i den sammenhæng helt afhæn-
gig af, at en lang række faktorer falder 
heldigt i hak, f.eks.: 
• tilstrækkelige kræfter til at gennemføre 
planen, 

• en fornuftig driftsindtjening til at finan-
siere dele af planen, 

• en betydelig fondsstøtte til at finansiere 
andre dele af planen, 

• diverse myndighedsgodkendelser, 
• fortsat øget efterspørgsel på Friluftcen-
ter Slettens lejemål og aktivitetstilbud.

De angivne budgetoverslag er i 2021-pri-
ser (inkl. moms), og flere af overslagene 
er i sagens natur relativt ”grove”, idet der 
endnu ikke er udarbejdet færdige planer 
for hverken f.eks. bygningsform, byg-
ningsomfang eller materialevalg.

Alligevel er det bestyrelsens skøn, at der 
er gode muligheder for at realisere en 
betydelig del af planen således, at Fri-
luftcenter Friluftscenter Slettens formål 
og drift kan sikres gode rammer og vilkår 
i en lang periode fremover.


