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Produkt: 
Hele Landet - Sociale Arkitekter har i 
samarbejde med Arkitema Architects, 
udarbejdet en strategisk udviklingsplan for 
byen Gjern i Silkeborg Kommune. Denne 
udviklingsplan har dannet grundlag for, 
hvordan man kan gentænke og revitalisere 
Gjern som Naturby - dvs. en by, der eksisterer 
på naturens præmisser. En by, der er inspireret 
og farvet af den omgivende natur, både fysisk, 
organisatorisk og kulturelt. 

Opgaven:
Mange af Danmarks udsatte lokalsamfund 
ligger i smuk og sårbar natur og vi må 
forholde os aktivt til, hvilke rammebetingelser 
disse områder skal gives, så de har en reel 
mulighed for skabe udvikling lokalt gennem 
en udnyttelse af de stedbunde kvaliteter, 
som naturen, byen, borgere og virksomheder 
rummer.

Gjern bakker og ådal danner en helt unik 
ramme omkring Gjern by, men den betagende 
natur er svær at få øje på inde i byen. Byens 
borgere har været vant til denne adskillelse 
mellem naturen og byen og kan derfor have 
svært ved at se de mange potentialer for 
Naturby, som Gjern har. 

Hele Landet i samarbejde med Arkitema 
Architects og byens borgere og virksomheder 
skabt en strategisk udviklingsplan for Gjern, 
der danner grobund for, at naturen strækker 
sig helt ind i bymidten. Naturen får hermed 
lov til at præge lokalsamfundet både fysisk 
og mentalt, til glæde for både borgerne og for 
byens plante- og dyreliv. Udviklingsplanen for 
Gjern er et aktivt værktøj som skal sikre fokus 
på kvalitet i landsbyudviklingen og samtidigt 
undgå at byen stagnerer.
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Udviklingsplanen blev skabt på baggrund af 
et matchmakingforløb mellem studerende fra 
hele Danmark og lokale håndværkere. Sammen 
har de bl.a. tegnet et nyt byrum, designet 
og bygget et mobilt hotelværelse, afviklet 
et forløb med Gjern Skole og skabt kunst i 
samarbejde med den lokale gørtler. 

Naturby Gjern blev landets første Naturby og 
skal agere eksperimentarium for fremtidige 
Naturbyer over hele landet.

Tilgang:
Udviklingsplanen blev til ved brug af 
et metodesæt, hvor udefra og indefra 
perspektiver på Gjern var drivkraften. 
Denne metode sikrede, at Gjern opdagede 
og benyttede lokalområdets ressourcer og 
løbende får inspiration fra lignede steder under 
positiv udvikling.

Den strategiske udviklingsplan har:

— skabt en stærk fortælling og en klar, profil af 
Gjern, der bygger på stedsbundne kvaliteter 
som natur, kunst og et aktivt og handlekraftigt 
lokalsamfund.

— skabt en fælles platform for både lokale 
og udefrakommende, hvor der kan deles 
erfaringer og læring om fælles interesser.

— styrket organiseringen omkring 
udviklingen af Gjern, så man understøtter 
netværksdannelse og nye samarbejdsformer 
lokalt mellem kommune, borgere, 
virksomheder og lokalområderne.

— sikret at potentialerne bliver katalysatorer 
for en vedvarende udvikling i Gjern.
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