Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 9.

Formidlingsprojekt i Aalborg Fjordland
2012-54521
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalgets godkender,
at der disponeres et rammebeløb på op til 800.000 kr. til gennemførelse af formidlingsprojekt i Aalborg
Fjordland, og
at midlerne tages fra ikke forbrugte driftsmidler samt tilbageløbsmidler fra tidligere projekter på
landdistriktsområdet.
Beslutning:
Godkendt
Daniel Nyboe Andersen var fraværende
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Sagsbeskrivelse
Området Vest for Nibe er udpeget som en af tre oplevelseszoner i Aalborg Kommune
(Oplevelseszone Vest). Formålet med oplevelseszonen er at styrke områdets aktivitets- og
oplevelsesmuligheder, for derigennem at styrke bosætningen i området, områdets lokale identitet
og stimulere vækst i den lokale oplevelsesøkonomi.
Landdistriktsgruppen har siden efteråret 2012 arbejdet på at koordinere og iværksætte
gennemførelse af konkrete projekter i Oplevelseszonen. Arbejdet er organiseret med
udgangspunkt i en styregruppe med repræsentanter for Sundheds- og Kulturforvaltningen, By- og
Landskabsforvaltningen, Visit Aalborg, Nibe Turistforening, Waar Hovedgård, Halkær Kro- og
Kulturhus samt Sebber Vikingegruppe. Samt i et netværk af samråd, foreninger og små
turismeaktører i Aalborg Fjordland.
I denne proces er oplevelseszonen navngivet Aalborg Fjordland, og der er oprettet en hjemmeside
som samler og formidler aktivitets- og oplevelsesmuligheder i området:
www.visitaalborgfjordand.dk.
Det er dog samtidig blevet tydeligt, at der er behov for en markant bedre formidling af områdets
rige natur- og kulturhistorie, hvis besøgende skal kunne drage udbytte af denne. Der er siden
amtets nedlæggelse kun sket sporadiske tiltag for at vedligeholde og forny formidlingen i området,
og denne er derfor i dag mange steder meget slidt og forældet. Der er desuden en række mindre,
men spændende seværdigheder, der endnu ikke er formidlet.
Området er derfor i dag kendetegnet ved, at der kun findes en meget begrænset formidling af
områdets rige natur- og kulturhistorie, at landsbyerne kan virke lukkede for besøgende og at det
rekreative rutenet kun er sporadisk udbygget.
En rapport fra Center for Landdistriktsforskning om ”Landdistrikternes potentiale for outdoor
turisme” (udgivet i april 2014) slår fast, at det er en forudsætning for, at der kan skabes vækst i
lokal oplevelsesøkonomi, at særligt de store offentlige lodsejere skaber en god rekreativ
infrastruktur og udvikler attraktive støttepunkter og tilgængelighed til natur og
oplevelsesmuligheder.
Hvis vi ønsker vækst i oplevelsesøkonomien i Aalborg Fjordland, er vi således nødt til at sikre, at
den grundlæggende turismeinfrastruktur forbedres i området. Det gælder både formidling af
seværdigheder og aktivitetsmuligheder, og etablering af sammenhæng i de rekreative ruter,
således at det bliver muligt at finde – og bevæge sig rundt mellem seværdighederne.
Forvaltningen og styregruppen for Aalborg Fjordland har derfor udarbejdet nedenstående forslag til
et formidlingsprojekt i Aalborg Fjordland.
Projektforslaget, og disponeringen af midler til dette, skal i første omgang bruges som
udgangspunkt for ekstern fundraising. Det er afgørende for den eksterne fundraising, at det kan
dokumenteres, at kommunen selv er villig til at investere i projektet. Samtidig vil der sandsynligvis
også være behov for en vis videreudvikling af projektet i dialog med fonde og puljer. Projektets
indhold og budget vil derfor fortsat kunne bevæge sig. Større ændringer vil blive forelagt
Sundheds- og Kulturudvalget til godkendelse.
Projektets formål og ide
Projektets formål er at styrke aktivitets- og oplevelsesmuligheder for fastboende og besøgende i
området Aalborg Fjordland. Det vil vi gøre ved at tage afsæt i landsbyen som sted, som fortælling
og som udgangspunkt for ture ud i landskabet og videre rundt i Aalborg Fjordland.
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At tage udgangspunkt i landsbyerne, når vi vil formidle viden om natur- og kulturhistorie, samt
muligheder for aktiviteter og friluftsliv i naturen, ligger på mange måder lige for:




Der er et levende miljø i landsbyerne – som ikke findes ved den lille arkæologiske
udgravning, dødishullet eller udsigtspunktet
Der findes allerede i dag gode rekreative støttepunkter i mange af landsbyerne, lige som
landsbyerne fungerer som udgangspunkt for lokale stier og ruter til de nære udsigtspunkter
og seværdigheder
Landsbyerne kan fungere som ramme for formidling af områdets natur- og kulturhistorie, en
mulighed for at sætte denne i perspektiv

Formidlingsprojekt tager udgangspunkt i de 12 landsbyer i området omkring Halkær Bredning:
Sebber, Valsted, Barmer, Staun, Kølby, Farstrup, St. Ajstrup, Lundby, Halkær, Skørbæk, Ejdrup og
Bislev.
Projektets indhold
Projektet vil bestå af følgende delprojekter:
-

Landsbyformidling
Her vil Historisk Museum og stadsarkivet gennemføre workshops i hver enkelt by med
henblik på at indsamle og formidle lokal viden og anekdoter om byen og nærområdets
historie. De lokale historier vil derefter indgå i en samlet fremstilling af områdets natur- og
kulturhistorie af historikere fra museum og stadsarkiv. Ved at gennemføre denne proces i
alle 12 byer, opnås mulighed for med 12 forskellige vinkler at lave en samlet formidling af
hele områdets historie. Der opsættes formidlingstavler i alle 12 byer.

-

Lokale ruter
Fra landsbyerne vil vi med formidlingstavlerne og skiltede (cykel)ruter guide såvel
fastboende som besøgende ud i landskabet for at aflæse og opleve den viden de fik
formidlet i landsbyen – det kan fx være ud til jernalderbopladsen, dødishullet eller den gode
fiskeplads. Og derfra videre til nye oplevelser i den næste landsby.
En central del af projektet vil derfor også være at binde landsbyerne sammen med lokale
cykelruter – så vidt muligt ad historiske spor og færdselsårer. Og at koble disse op på de
eksisterende regionale- og lokale cykelruter og vandrestier.

-

Forbedring af fysiske støttepunkter
Der er gode fysiske støttepunkter i de fleste byer, men der vil dog nogle steder være behov
for forbedringer eller suppleringer. Fx ved at etablere adgang til drikkevand eller toilet.
Derudover er der behov for at forbedre eller etablere støttepunkter enkelte steder i
landskabet – fx ved de Himmerlandske Heder og Skørbæk Hede Jernalderlandsby, hvor
det ikke vil være tilstrækkeligt med formidling fra landsbyerne i nærheden.

-

Samlet formidling
Der vil blive særlige infopoints, som skal fange opmærksomheden hos besøgende i
området og guide dem ud i Aalborg Fjordland. Disse vil blive opstillet i Nibe By og på Nibe
Turistinformation, på Sølyst Camping. Derudover vil der centralt i Aalborg Fjordland blive
etableret infopoint, som samler al information om området, og som dermed kan fungere
som udgangspunkt for ture rundt i området. Derudover vil alt formidlingsmateriale blive
integreret på www.visitaalborgfjordland.dk
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Budget
Der forventes et budget på op til 2 mio. kr. i alt.
Da denne bevilling skal bruges som udgangspunkt for ekstern fundraising, er det en forudsætning
for budgettet, at der opnås den anslåede eksterne finansiering. De enkelte budgetposter vil
desuden kunne bevæge sig efter dialog med fonde og puljer, og ved den endelige projektering.
Delprojekt
Natur- og kulturhistorisk landsbyformidling, 12 landsbyer
Lokale cykelruter
opgradering af eksisterende
etablering af nye, baseret på frivillige aftaler
Fysiske støttepunkter
I landsbyerne
De himmerlandske Heder
Skørbæk Hede Jernalderlandsby
Infopoint/Gateway
Nibe by
Turistinformation Nibe (Sølyst Camping)
Sebber/Halkær
Overordnet formidling
I alt

I alt
600.000
300.000

600.000

300.000

200.000
2.000.000

Finansiering, anslået
Det understreges, at der er tale om en finansieringsplan, og at de enkelte puljer og fonde, først
søges efterfølgende.
Kilde
Aalborg Kommune
Lokale Grønne Partnerskaber
Friluftsrådet
Landdistriktspuljen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
(Landsbyformidling)
I alt

Ansøgt beløb
800.000
400.000
400.000
400.000
2.000.000

Organisering
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Landdistriktsgruppen, Team Formidling i By- og
Landskabsforvaltningen, Samråd og borgerforeninger i de 12 landsbyer, Nordjyllands Historiske
Museum, Aalborg Stadsarkiv m.fl..
Landdistriktsgruppen har projektledelsen på projektet.
Tidsplan
Projektets tidsplan afhænger i første omgang af den eksterne fundraising. Projektet forventes
afsluttet til sommeren 2016.
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