STENHUGGERSTIEN på Hammerknuden´s bagside
Projektet ”En Kultur- og natursti på Hammerknuden” januar 2015 og blev afsluttet i januar 2018.
Et projekt som blev til ved hjælp af mange frivillige ”skovarbejdere” fra Sandvig
Idéophavsmanden Knud Aage Månsson bedre kendt som Nytte, forslog Foreningen Sandvig at den
gamle sti på Hammerknuden`s bagside skulle ryddes så den lokale befolkning og turisterne kunne få
glæde af det storslåede isskurede urfjeld og resterne fra de ældste stenbrud og stenbrudsindustrien.
Stien skulle forbinde Real Danias projekter, Klitlandskabet i Sandvig med de skæve huse i
Hammerhavn. og bl.a. gøre det muligt at terrasserne på Høje Meder blev tilgængelige.
En arbejdsgruppe på fire blev dannet og idéen blev fremlagt af Niels-Jørn Jensen på Foreningen
Sandvigs generalforsamling. Forslaget blev fantastisk vel modtaget. Da størstedelen af stien er på
Naturstyrelsens område og den sidste del af stien er på Regionskommunens område indgik
Foreningen Sandvig, Naturstyrelsen Bornholm og Bornholms Regionskommune i et partnerskab.
Foreningen Sandvig skulle bidrage til rydning ved hjælp af frivillig arbejdskraft samt medvirke med
historisk information til oprettelsen af den digitale formidling og produktion af en turfolder.
Projektbeskrivelsen blev færdiggjort og sendt afsted til 3-4 fonde og der blev modtaget det samme
antal afslag. Om igen og det lykkedes. I sommeren 2016 modtog foreningen tilsagn om bevillinger
fra Friluftsrådet, Bornholms Brand, Sydbanks Fond og Foreningen Bornholm.
I oktober og november blev der afholdt tre store rydningsdage hvor der blev ryddet i Kokleven og
Gâsterenden. De frivillige mødte talstærkt op mellem 22 og 30 kvinder, mænd og børn til
rydningsprojektet. og som ekstra gevinst donerede Team Bornholm et beløb til forkælelse af de
frivillige.
Naturstyrelsen begyndte med den store rydning på Høje Meder og Sletten i 2017. Stien fik et Navn
”Stenhuggerstien” og hele projektet; rydning, markering af stien, den digitale guide,
informationstavler samt turfolder blev færdig i december 2017 Både stien og formidlingsmaterialet
er blevet fantastisk flot.
Stenhuggerstien blev indviet i maj 2018. De 5000 turguide folder blev hurtigt revet væk. Man kan
sige at stien er en stor succes.

Citat fra Søren Friese, Skovrider Naturstyrelsen Bornholm
”Stenhugger-stien er et bevis på, at lokale ildsjæle både har indgående lokalkendskab
og viljen til at skabe store friluftsoplevelser på vores fælles naturarealer. Projekter
som disse kan Naturstyrelsen ikke løfte med eget mandskab og økonomi, så stor tak
til Foreningen Sandvig for ide, samarbejde og udførelse. Jeg er sikker på at stien bliver
et ’hit’ hos lokale og turister – den emmer af gode historier og betagende udsigter”
Søren Friese, Skovrider

Projektet har modtaget støtte fra:

Projektet er iværksat i et partnerskab mellem:

Links til den digitale guide
Link til den danske: http://nst.dk/stenhuggerstien
Link til den engelske: http://nst.dk/quarrypath

