Magistraten

Punkt 11.

Godkendelse af anlægstilskud til Lille Vildmose. Tillægsbevilling 2019
2019-009045
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der ydes et anlægstilskud på 3.000.000 kr. til realisering af Lille Vildmosecentrets projekt, Vandets Kraft,
at der til anlæg i sektor Veje gives en tillægsbevilling på 3.000.000 kr. til budget 2019, og
at udbetaling af støtte til Lille Vildmosecentret sker på baggrund af tilsagnsskrivelse om medfinansiering til
projektet i Lille Vildmose fra private fonde samt faktisk afholdte udgifter dokumenteret i form af regnskab pr.
udbetalingsdato.
Ovenstående bevirker et træk på kassen på 3.000.000 kr.
Sagen har været behandlet i Budgetforligspartiernes møde den 4. februar 2019, hvor den blev tiltrådt med
bemærkninger.
I forlængelse af disse bemærkninger, foreligger der nu et skriftligt tilsagn om støtte fra Aage V. Jensens
Naturfond.
Endelig bemærkes det, at der indgås brugsretsaftale med Den Erhvervsdrivende Fond Lille Vildmosecentret
og Anlægsselskabet LVC A/S (Lille Vildmosecentret).
Helle Frederiksen og Ole Risager var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Lille Vildmosecentret ønsker at realisere en Masterplan for projektet "Vandets kraft" til en samlet projektsum
på ca. 20 mio. kr.
Vandets kraft og vandets betydning for dansk natur og særligt højmosen i Lille Vildmose – den
største i Nordvesteuropa
Fase 1 – Nyt parkeringsanlæg 2019/20 (fase 2 i masterplanen)
I masterplanen er det forudsat, at området, hvor parkeringspladsen ligger i dag, skal anvendes til
naturformidling. Centret vil anlægge en plads med formidling af vandets kraft på nordsiden af hovedkanalen.
Kanalen, som i dag er en barriere, skal åbnes og i fremtiden fungere som en samlende kraft på arealet.
Under fase 1 ligger endvidere etablering af madpakkerum og offentlige toiletter i hestestalden – dette er
udført og er etableret med finansiering fra Lokale- og Anlægsfonden samt Landdistriktspuljen i Aalborg
Kommune.
Fase 2 Vandets kraft – centrets hjerte 2020 (fase 3 i masterplanen)
Med pladsen syd for centerbygningen tegner der sig helt nye muligheder for aktive naturoplevelser. Pladsen
giver mulighed for at skabe en slags WOW-effekt af alle oplevelserne lige efter, at gæster er blevet modtaget
i den nye reception. Gæsterne skal kunne have følelsen af, at her sker der virkelig noget. At der er mange
muligheder for at gøre noget, for at lære noget, for at være med i noget. Alle aktiviteter er hands-on fra det
øjeblik, hvor gæsterne træder ud på vandpladsen.
Et andet aspekt af pladsen er, at centerets medarbejdere og frivillige får en scene at folde sig ud på. Pladsen
giver ikke mulighed for at gemme sig. Alle, der bærer centrets uniform, skal være opmærksom på, at de er
på scenen. Pladsen er centerets nye omdrejningspunkt. Både for det, der faktisk sker, og det, der sker andre
steder. Pladsen er således også et distributionspunkt for de øvrige aktiviteter i Det sjove område, Det vilde
område og tørvetoget.
Pladsen bliver opbygget med små hyggelige rum, hvor fællesskab er i centrum og har meget fokus på
vandets kraft. Her skabes et rum for fælles oplevelser. Fælles oplevelser, som man kan dele her og nu, og
som giver sjove, lærerige og meningsfulde minder.
Mål med Vandpladsen
Planerne for pladsen og dets funktion er ambitiøse. Derfor skal der etableres nye faciliteter på arealet og i
tilknytning hertil:
 Der skal etableres nye formidlingsaktiviteter omkring hovedkanalen, som åbnes over et langt stykke og
gøres attraktiv. Vandets betydning i området skal synliggøres, og dets bevægelser til, fra og rundt i
mosen skal synliggøres.
 Små grøfter og vandløb skal etableres med pumper på solceller.
 Der skal etableres anlæg, der viser vandets kraft. Gæsterne skal selv kunne stemme vand op og på den
måde se resultatet at deres indgriben. Gennem brug af solenergi etableres pumper med videre, der
hjælper gæsterne med at forstå vandets bevægelser. Læringen er her fokuseret på, at gæsterne selv
griber ind og på den måde justerer vanddybder med de konsekvenser, det måtte have.
 Der etableres forskellige rum, hvor gæsterne kan fornemme og forstå højmosens opbygning og dens
udviklingsfaser: sø, rørskov, lavmose og højmose. Læringen er her blandt andet, at hvor der ingen vand
er, der er der heller ingen højmose. Afvanding ”dræber” højmosen.
 Dræning, udtørring og mosebrande kunne også indgå som et tema. Gæsterne kan være med til at slutte
brand vha. vandkanoner.
2
 Mosens søer, tømning og genskabelse. Vi viser søerne i størrelse 1:250 på et areal på 400 m . Det
bliver muligt at se søerne fra tårnet og gæster kan selv dræne søerne og sætte vand på igen.
 Der skal etableres områder med krible-krable-aktiviteter med fokus på insekter og krybdyr. Her skal
gæsterne – især de mindste – stifte nært bekendtskab med insekter og krybdyr, der er typiske for den
danske natur. Der skal skabes åbne trapper, som er god at opholde sig på, så fællesskab kan dyrkes.
Der skabes på den måde nye rum for at kunne være sammen – for at lege, at samtale, at hygge, at ville
noget mere sammen eller hver for sig.
 Der skal etableres bålsteder med aktiviteter med fokus på friluftsliv. Der skal helst altid være en duft af
røg i området, som signalerer, at det er et naturområde, hvor der sker noget. Der er altid gang i noget.
Læringen er her, at bål betyder mennesker, og det betyder aktivitet, som man er velkommen til at
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deltage i.
Der skal etableres en række samlingspunkter – nogle under tag andre uden.
Nye stiforløb. Stiforløbene leder gæsterne ud i Det sjove område, Det vilde område, til tørvetoget og til
shelterpladsen.
Nye broer over hovedkanalen
Der skal etableres effektiv og interessevækkende skiltning, som leder gæsterne rundt til de forskellige
aktiviteter og områder.

Aalborg Byråd har ved vedtagelsen af Budget 2018 den 12. oktober 2017 besluttet følgende:
Sindetskrivelse Lille Vildmosecentret - "Vandets Kraft"
Lille Vildmosecentret ønsker at realisere en Masterplan for projektet "Vandets kraft" til en samlet projektsum
på ca. 20 mio. kr. Byrådet ønsker i en sindetskrivelse at bidrage til finansieringen med 3 mio. kr., under
forudsætning af, at centret opnår støtte fra fonde til realisering af det samlede projekt.
Aage V. Jensen Naturfond har i december 2018 telefonisk givet Lille Vildmosecentret tilsagn om bevilling til
projektet på i alt 11.490.000 kr. Endvidere sender Lille Vildmosecentret ansøgning om midler fra Friluftsrådet
i januar/februar 2019 til medfinansiering af naturskolemedarbejder. Forudsætningen om opnåelse af støtte
fra fonde er hermed opfyldt, hvorfor By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at kommunens anlægstilskud
bevilges.
Projektets budget ser pr. 28. januar 2019 således ud:
Delprojekter
Nyt parkeringsanlæg og indgang
– herunder madpakkerum og
toiletter i hestestalden
Vandets Kraft – åbning af
hovedkanal, broer og stier,
etablering af formidlingsanlæg
og publikumsfaciliteter
Formidlingstilbud –
naturvejledning
Multifunktionel
undervisningsfacilitet
Børnefilm til biografen
Landskabsmodel til indendørs
udstilling
Øvrige projektomkostninger –
vidensdeling, konsulenter,
revision og projektledelse
Uforudsete omkostninger

Udgifter

Indtægter
4.540.000 kr.

5.540.000 kr.

1.500.000 kr.
955.000 kr.
150.000 kr.
650.000 kr.
1.625.000 kr.

1.000.000 kr.

Aage V. Jensen Naturfond
Landdistriktspuljen, Aalborg
Kommune
Lokale- og Anlægsfonden
Lille Vildmosecentret,
naturskolemedarbejder – evt.
tilsagn fra Friluftsrådet
Anlægstilskud, Aalborg
Kommune
I alt ekskl. moms
I alt inkl. moms
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11.490.000 kr.
540.000 kr.
180.000 kr.
750.000 kr.

3.000.000 kr.

15.960.000 kr.
19.950.000 kr.

Møde den 03.06.2019
kl. 09.00

15.960.000 kr.

Side 3 af 5

Magistraten

Budgetmæssige konsekvenser
ANLÆG 2019
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. By- og Landskabsforvaltningen
Sektor Veje
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter
Anlægstilskud til realisering af Lille Vildmosecentrets projekt Vandets Kraft ................

3.000

Ændringer i alt – anlæg ................................................................................................

3.000
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Bilag:
Brugsretsaftale - Lille Vildmosecentret
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