DE GØR EN FORSKEL

30 PROJEKTER I REBILD OG MARIAGERFJORD

Forord

Formand for LAG Himmerland,
Vagn H. Bach:

Borgmester i Rebild Kommune,
Leon Sebbelin:

Borgmester i Mariagerfjord Kommune,
Mogens Jespersen:

I LAG-Himmerlands bestyrelse har vi lagt os
i selen for at støtte så mange spændende
projekter som muligt via det danske landdistriktsprogram. Hos Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter har vi haft en årlig
ramme på 3,2 mio. kr. at støtte projekter
med, og vi har oplevet, at LAG-støtten har
gjort en forskel for de lokale ildsjæle. Det er
en fornøjelse at være LAG-formand i et område med så stor energi og iderigdom hos
projektfolket – vi har aldrig manglet gode
projekter i ansøgningsfeltet!

I Rebild Kommune har vi gennem årene set
projekter blive realiseret på baggrund af
en flot indsats fra vores lokale ildsjæle og
med økonomisk opbakning fra LAG-Himmerlands projektmidler. Jeg ser det som
en styrke for vores område, at vi har haft
en lokal aktionsgruppe (LAG) i et samarbejde med Mariagerfjord Kommune, der
supplerer den indsats vi i begge kommuner
gør for at skabe de bedste rammer for det
gode liv på landet. Rebild Kommunes slogan er ”Et sundt liv i en sund kommune”,
og mange LAG-støttede projekter er med
til at løfte denne vision med projekter, der
fokuserer på fysisk aktivitet, friluftsliv og
flere måder at opholde sig i vores smukke
natur på. LAG-projekternes tilbud medvirker
også til at fastholde Rebild Kommune som
en attraktiv bosætningskommune, og det
glæder mig, at samarbejdet fortsætter i en
ny LAG-periode.

Mariagerfjord Kommune har en bred underskov af aktive ildsjæle. Det er imponerende,
hvad der er blevet igangsat af projekter og
aktiviteter på frivillig basis. Og det er positivt, at vi i samarbejde med vores nabokommune, Rebild, har haft – og også fortsætter
med at have – en LAG, der kan være med til
at støtte op omkring projekterne.

Derfor ser jeg frem til at fortsætte indsatsen
i den nye LAG-periode i et godt samarbejde
mellem LAG-Himmerland, Rebild Kommune
og Mariagerfjord Kommune.
Jeg håber at hæftet vil inspirere lokale
ildsjæle til nye projekter - vi tager godt imod
jeres ansøgning!

Jeg håber, at LAG-Himmerland holder fingeren på pulsen i forhold til projekterne
omkring os, og at vi i fællesskab skaber de
bedste rammer for nye projekter. Ligesom
jeg håber, at vi også i den nye LAG-periode
vil se en masse spændende projekter spire
frem, der kan være med til at sikre, at vores
område bliver ved med at være et attraktivt
sted at leve, bo og arbejde. På baggrund af
de indhøstede erfaringer fra den forgående
LAG-periode er der vist grund til at være
optimist!
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LAG-Himmerland 2007-2013
I perioden 2007-2013 har Rebild og Mariagerfjord kommuner haft en fælles lokal
aktionsgruppe (LAG), som har været med
til at skubbe til den positive udvikling af
lokalområdet.
I alt er ca. 160 projekter gennemført inden
for fire områder:

Bosætning og levevilkår
Turisme
Erhverv
Natur
LAG-Himmerland har i alt indstillet projekter
for 31 mio. kr., hvilket har givet en samlet
investering i Mariagerfjord og Rebild området på 123 mio. kr. Og det er da fantastisk!
LAG-Himmerlands arbejde er en del af Det
Danske Landdistriktssprogram under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der
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fokuserer på at skabe liv og vækst i de danske landdistrikter.
Støtten til projekter er givet som ”LAG-midler”, der består af EU-støtte og danske kroner, og sammen med mange succeshistorier har der været en del kritik af ordningens
bureaukratiske papirgange.
Heldigvis oplever langt de fleste ansøgere, at
arbejdet med LAG-midlerne er sliddet værd.
På de kommende sider vil du møde nogle
af de støttede projekter, der har givet flotte
resultater. Ligesom et par af LAG-bestyrelsens egne projekter bliver omtalt.
Måske får du inspiration til et kommende
projekt?
En ny LAG-Himmerland er etableret for Rebild
og Mariagerfjord for perioden 2014-2020.
Læs mere om den sidst i hæftet.

Bosætningsprojekter

5 projekter

Digitalisering af Hadsund Bio, Kinorevuen Skørping og Filmteatret Hobro

Sammenhæng i Siem

Multihus i Gl. Skørping

Ansøger: De tre frivillige biografforeninger

Ansøger: Siem Forsamlingshus

Ansøger: Gl. Skørping Andelsforening

Med indførelse af digital visning og film i 3D
blev de lokale biografer udfordret på deres
tekniske udstyr. Fremtidssikringen krævede
en temmelig stor investering i ny teknik.
Biograferne fandt medfinansiering via Det
Danske Filminstitut, lokale sponsorater,
kommunal støtte og egne midler.

Landsbyen Siem gennemførte i 2009-2010
et flersporet projekt med fokus på udvikling
og energiforbedring af det lokale forsamlingshus, etablering af naturstier, fugletårn
og et udendørs værested – samt formidling
af de lokale natur- og kulturhistorier.

Etablering af et multifunktionelt samlingshus i nedlagt købmandsgård. Huset er byens absolutte samlingssted og rummer en
bred vifte af arrangementer i løbet af året
som fx madlavningskurser, private fester,
musikarrangementer, koncerter og gymnastik. Mange med deltagelse også af folk
’udefra’.

LAG Himmerland støttede hver af biograferne med 250.000 kr. pr. stor sal – og
150.000 kr. pr. lille sal.

Siem er en landsby med et stærkt lokalt
sammenhold og populære lokale arrangmenter, som har formået at være en landsby, der bliver valgt til af nye borgere.

Investeringen har betydet, at biograferne i
dag kan vise de nye film samtidig med de
store biografer, hvilket styrker billetsalget.

Etableringen af multihuset boostede det
lokale sammenhold og i 2015 fik foreningen en lokal LO-pris for at være ”et aktiv for
lokalområdet”.

Budget:

3.350.708 kr.

Budget:

947.232 kr.

Budget:

LAG-tilskud:

1.050.000 kr.

LAG-tilskud:

259.305 kr.

LAG-tilskud:

www.hadsundbio.dk, www.kinorevuen.dk,
www.filmteatret.dk

1.296.230 kr.*
150.000 kr.

+ 105.000 kr. via Landdistriktspuljen

(*inkl. 3.500 frivillige timer)

http://siem.landsby-rebild.dk

Facebook - “Butikken” Gl. Skørping
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4 projekter

Hobro Golfklub

Kammas Gård, Astrup

Kulturelt Center Mariager
(Grøn Vækst)

Ansøger: Hobro Golfklub

Ansøger: Kammas Gård ApS

Ansøger: Mariagerfjord Kommune

Golfklubbens frivillige medlemmer har over
fire etaper etableret et moderne klubhus i
en nedlagt kostald med køkkenfaciliteter,
der giver mulighed for afholdelse af større
arrangementer.

Med opbud af et fantastisk antal frivillige
arbejdstimer er det lykkedes for lokalsamfundet Astrup at etablere et 450 m 2 multihus
i landsbyens centrum. Huset rummer faciliteter til småerhverv, børnehave, friskole,
juniorklub, legestue og depoter for byens
foreninger.

Centralt placeret i Mariager by ligger det nyrenoverede kulturelle center, der huser den
foreningsdrevne biograf med fremvisning
af kvalitetsfilm, et stort koncertlokale med
scene og kunstnerfaciliteter, mødelokaler
og dertil nyetablerede køkkenfaciliteter til
fester og arrangementer.

Der har igennem hele forløbet været en
enorm lokal opbakning og medfinansieringen er bl.a. fremskaffet ved at sælge anparter til landsbyens borgere.

Husets funktioner og målgrupper er mange
og lokalerne bruges flittigt til kulturelle arrangementer igennem året - ligesom huset
er populært at leje til private mærkedage.
Mariager er certificeret Citta Slow by.

Initiativet omfattede også omklædningsrum, lokale til ungdomsspillere, grovkøkken
og drivingranges – og senest indspilsgreen,
puttinggreen og træningsbunker.
Klubben har flere end 500 medlemmer.

Projektet er med til at styrke Astrup som
landsby og sikrer, at der også i fremtiden
er gode levevilkår og et stærkt lokalt sammenhold.

Budget:
LAG-tilskud:

2.330.252 kr.
651.051 kr.

Budget:

1.639.809 kr.*

LAG-tilskud:
(*inkl. 7.000 frivillige timer)

www.hobrogolfklub.dk

400.000 kr.

Budget:
LAG-tilskud:

2.000.000 kr.*

(*støttet via Grøn Vækst)
www.dengamlebiograf.dk
www.mariagerfjord.dk
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5.838.151 kr.

Bosætningsprojekter

Multi- og skaterbane i Skørping

Nye aktiviteter i Hørby Kirkeby

Fællesskab og velvære m.m. i Visborg

Ansøger: Rebild Ungdomsskole

Ansøger: Borgerforeningen i Hørby Kirkeby

Ansøger: Visborg Husflidsforening

Etablering af avanceret skatepool/bowl og
multibane i gårdmiljøet ved Skørping Ungdomshus med inddragelse af specialister
fra USA og en stor arbejdsindsats fra de
lokale ildsjæle.

Hørby Kirkebys ildsjæle har anlagt nye stier fra landsbyen og ud til et nærliggende
naturområde med sø og skov, og har i dag
nok områdets flotteste flydebro. Dertil har
man skabt formidling om disse naturperler
via nye IT-løsninger. Ligesom at der på den
store fælles aktivitetsplads midt i byen er
sikret udfordringer og opholdssteder for
alle aldersgrupper ved en beach-volleybane, tovbane, motorikudfordrende trælegeredskaber og et overdækket bord/bænk
område.

Visborg Husflidsforening er kendt som en
af landets mest aktive af slagsen. Kursustilbuddene er mange, antallet af deltagere
imponerende og folk kommer til kurser i
Visborg fra fjerne egne af landet.

Hørby Kirkeby har mange årligt tilbagevendende traditioner og er et velbesøgt lokalområde.

Ved en kæmpe indsats fra frivillige, og med
kommunal opbakning og LAG-midler, blev
foreningens drøm om tidssvarende lokaler
en realitet i efteråret 2014.

Skatepoolen er unik i området og skaber
masser af daglig dynamik i ungemiljøet, ligesom den bruges til den årlige tilbagevendende skaterevent ”Bowl Days”.
Multibanen supplerer skatermiljøet med
gode rammer for diverse hold- og boldspil
for byens børn og unge.

Frem til 2014 havde foreningen til huse i
et lille nedslidt husmandssted i landsbyen, men da foreningens rammer var ved
at sprænges af succes, fik man øje på den
nedlagte landsbyskole som mulig ny ramme
om foreningens mange aktiviteter.

Budget:

895.241 kr.

Budget:

454.135 kr.

Budget:

LAG-tilskud:

247.000 kr.

LAG-tilskud:

200.000 kr.

LAG-tilskud:

www.rebildungdomsskole.dk

www.hoerby-kirkeby.dk

1.084.572 kr.
356.780 kr.

www.visborghusflidsforening.dk

facebook.com/ungdomshusetsvenner
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2 projekter

Frugthavens Mosteri

Bies Bryghus og spisested - og
Oplevelsescenter Bies Gård

Medisis

Ansøger: Birthe Bak Corneliussen

Ansøger: Bie Fonden og Bies Bryghus Aps

Ansøger: Bente Børgesen

Det lille frugtmosteri ved St. Brøndum fik i
2009 støtte til etablering af produktionslokaler, lager, toilet og indkøb af en pasteuriseringsmaskine til brug i mostproduktion.
I løbet af året inviterer Frugthaven på sæsonarrangementer - frugtbeskæringsdage,
mostpresningsdagen ”Store mostdag” i efteråret, rundture i plantagen og åbent hus
arrangementer for familier.

Igennem flere generationer blev der brygget øl, hvidtøl og sodavand i det gamle Bies
Bryghus i Hobro, men i 1980 måtte produktionen indstilles og en æra var slut.

Projektet omfatter etablering af produktions- og salgsfaciliteter på privat landejendom for massage- og klinikprodukter
primært til professionelle (bl.a. fysioterapeuter), til apoteker og i begrænset omfang
til Helsam-butikker.

Der er indgået aftaler med dagligvarebutikker om salg af Frugthavens most, ligesom
indehaverne er fast bestanddel på regionens
madmarkeder og madfestivaler.

Der opstod dog hurtigt lokal interesse for at
genanvende de smukke fredede bygninger
midt i byen, og i 2010 kunne en støtteforening realisere drømmen om at genåbne
det lokale Bies Bryghus. Mange ildsjæle har
købt anparter i bryghuset og sikrer, at der
igen dufter gæret og sødt i gaderne.
Bryghusets bygninger rummer i dag både
en kvalitetsrestaurant, der serverer ølvenlig
mad, og museumslokaler med fortællingen
om den lokale ølbryggerhistorie.

Budget:

509.131 kr.

Budget:

LAG-tilskud:

150.000 kr.

LAG-tilskud:

685.000 kr.

LAG-tilskud:

70.000 kr.

Effekt (jobs):

½-1 job (sæson)

Effekt (jobs):

5 nye jobs

Effekt (jobs):

1 job

www.frugtogmost.dk

www.biesbryghus.dk
www.biesrestaurant.dk
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Ansøger har oplevet interesse fra det lokale
erhvervsliv for besøg, og virksomheden er
et benyttet besøgssted for lokale foreninger.
Enkelte skoler i området har fået undervisning i ph-værdier og produktionsgange for
cremer.

5.163.655 kr.

Budget:

www.medisis.dk

1.093.036 kr.

Erhvervsprojekter

Rebild Hestepraksis

Astrup Dagli’ Brugs

Frikadelleproduktion

Ansøger: Johanne Cæsar Juul

Ansøger: Astrup og Omegns Brugsforening

Ansøger: John Madsen

Udvidelse af lokal hestepraksis til at imødekomme behovet for diagnosticering af
hestesygdomme.

Udvidelse og modernisering af nedslidt og
energislugende brugsforretning til top-moderne lokal Dagli’ Brugs i landsbymiljø. Der
er investeret i nyt inventar og butiksindretning samt et forøget salgsareal, så brugsen
fremstår flot og indbydende. Samtidig er der
tænkt i energibesparende installationer, så
driftsudgifterne minimeres med mere end
30% ift. tidligere års elforbrug. På under 1
år er omsætningen steget med 10% og der
er tilgang af nye kunder. Brugsen har tillige
apoteksudsalg, post og tankanlæg.

Nr. Onsild Slagtehus laver populære kødprodukter – og deres hjemmelavede frikadeller
var tilbage i 2008 blevet så populære, at
en udvidelse af faciliteterne var nødvendig.
Der blev derfor indkøbt store industristegepander og tilpasset køkkenfaciliteter til en
øget frikadelleproduktion som supplement
til virksomhedens øvrige aktiviteter med
slagtning af grise, kreaturer, lam, får, heste
og hjorte samt produktion af pålæg og halvfabrikata til buffeter og sandwichkæder.

Projektet omfatter indkøb af endoskopi
til kikkertundersøgelser af hestemaver og
bronkier samt mobilt digitalt røntgenudstyr
til besøg hos kunder. Det mobile udstyr har
øget fleksibiliteten i virksomheden betragteligt. Tilbud af denne kvalitet er unikt, og da
lokalområdet rummer mange hesteejere, er
kundegrundlaget stort.
Praksissen er udvidet med en arbejdsplads
ud over ejer.

Der er god handel og synergi ift. brugerne i
det andet LAG-støttede projekt i landsbyen
Astrup: Kammas Gård.

Budget:

565.735 kr.

Budget:

LAG-tilskud:

150.000 kr.

LAG-tilskud:

Effekt (jobs):

1 nyt job

Effekt (jobs):

www.rebildhestepraksis.dk

2.172.934 kr.

Virksomheden leverer i dag håndlavede,
pandestegte frikadeller til restauranter, cafeer, bistroer og hoteller over hele landet og
projektet har givet beskæftigelse til 5-6 nye
medarbejdere.

Budget:

655.000 kr.

400.000 kr.

LAG-tilskud:

100.000 kr.

2 nye jobs

Effekt (jobs):

5-6 nye jobs

www.onsildslagtehus.dk
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109
160

74, 157
128

19

32
5 107

120

79
62 74 106 147
142 87 139
83
101

7 70

80 129
29

28 34
6
18

118

27/123
132 133
65

134 154

95
56

42

12
126

10

20

8

122

11

76 17

59
143 99
71 105 119
150
31
21

50 108
137
89/110 121
130 138

53
104
163

69 93 2
100 73 131
111 102 148
96
162
103

30

16
84

146

94
1

155

47 81 124
52 115

38/112

9
64

159

82

44
66 92 117
149 90
153
51 13 33
156 35 36a+b
48 54 68 75
88 91 116 158 161
37
39

15
24

23
151

63

55 97

113

127

152

60

78

37.
38.
39.
42.
47.
48.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
59.
60.
62.
63.
64.
65.
66.
68.
69.
70.
71.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Outdoor Fitness, Als
Fremtidens Spejderhytte, Mariager
Dialogcafé, Skørping
Eventbokse/ Event Danmark
Legeplads v/ Bifrost i Aarestrup
Naturlig Leg, Valsgaard
Bro i Fruerlundparken, Øster Hurup
Ridebane i Smidie
Brobygning mellem mennesker i Døstrup
Formidling af Krydsjagt IV, Hobro
Henriksdal B&B v/ Lindenborg
Guldsmedeværksted i St. Brøndum
Fælles Liv i Norup
Udvidelse af Svanfolk B&B
Himmerland Fodboldgolf, Nørager
Ølbryggerlaug i Sønderup
Sammenhæng i Siem
Aktivitetspark og cirkus i Solbjerg
Rostrup Sti i Egelund
Æblemosteri v/ St. Brøndum
Røvernes Rumleplads i Rold
Musikalsk Uderum i Rold Skov
Hot Makeup i Haverslev
Kursuscenter i Falslev
Huset i Skoven v/ Terndrup
Multihus i Gl. Skørping
Vikingeskibe på Mariager Fjord
Natur Foto Festival i Rold Skov
Benchmarking af landdistrikter
Bies Gård, Hobro Bies Bryghus
a. Oplevelsescenter Bie b. Bies Bryghus
Frikadelleproduktion i Nr. Onsild
Udvikling af ”Svanen”, Mariager Fjord
Medisis v/ Sdr. Onsild
Volstrup Golfcenter ferielejligheder
Kulturelt samlingssted i Hadsund
Turist Cafe på Hobro Havn
Astrup Klubhus
Mytologisk Legeplads v/ Fyrkat
Overnatning v/ Hadsund Roklub
Legeplads i Kongsdal Lystbådehavn
E-learning platform v/ Hobro
Fitness i Nørager
Gymnastik for alle i Stenild
Bælum bygger Bro
Innovation Under Overfladen
Udvikling af Kinorevuen, Skørping
Udvidelse af Multiforum, Vebbestrup
Nyt aktivitetsområde for børn i Øster Hurup
RUTE 180 – turismenetværk i Rebild og Mariagerfjord
Udbygning af klubhus, Hobro Golfklub
Rud Thygesen Arkivet, Hobro
Mariagerfjord Natur- og Kulturcenter
Etablering af multibane, Aarestrup
Pavillon og Garage, Terndrup
Cafe og karamelkogeri, Mariager
2 byer + 2 multibaner, Støvring og Skørping
Julespillet 2010, Fyrkatspillet Hobro
Udvikling af slagterivirksomhed, Krastrupsøgaard
Sundhedsspor og halvmaraton, Skørping
Klubhus Als Odde Vandskiklub
Sansesti v/ Rebild
Multibane i Haverslev

81.
82.
83.
84.
86.

Bad og Toilet v/ Hadsund Bådelaug
Øster Doense Bypark
Hellum: Bålhytte og multibane mm.
Stisystem & multibane mm. i Norup
Himmerlandsbilletten v/ bibliotekerne i Rebild, Mariagerfjord
og Vesthimmerland

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94
95
96
97
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
126
127
128
129
130
131
132
133
134
136
137
138
139
142
143
145
146
147
148
149
150

Digitalisering af Kinorevuen, Skørping
Digitalisering af Filmteatret i Hobro (2 projekter)
Digitalisering af Hadsund Bio
Cafe og værested i Rosendal IF, Hobro
Nyt klubhus og tribuner, HIK Hobro
Nyt klubhus, Hobro Golfklub
Udvidelse af Mariager Lystbådehavn
Sauna + omklædningshus, Øster Hurup Vinterbadere
Himmerlandske Bier, Rørbæk
Reetablering af mølledam, Skrødstrup
Kreative Værksteder, Nørager
Øko kartoffelskrælleri, Ll. Brøndum
Produktudvikling, Mariager Camping
Litteraturfestival, Arden og Skørping
Veteranjernbanen, Mariager-Handest
Friluftslaboratoriet Mosely, Hem
Multibane, Assens
Aktiv Skov, Bælum
Skater- og multibane, Skørping
Klatrevæg, Skørping
Kammas Gård, Astrup
Genetablering af Juelstrup Sø, Støvring
Digitalisering af Hadsund Bio, sal 2
Mariager Kloster Udstilling
Svanen som formidlingsplatform
Møldrup Naturpark
Renovering af tennisbaner, Hads.
Renovering af Hobro Theater
Overdækkede udslagssteder, Hobro Golf
Online tryksager til private, Ravnkl.
Rebild Hestepraksis, Bælum
Velkomstbygning til Rebildcentret
Koldpresset spiseolie, Hadsund
Vores Sø, Handest mfl.
Rold Røvernes Rumleplads, Rold
SejlTag i Hadsund
Energihus Døstrup
Spejderhytte i Blenstrup
Naturbase i Suldrup
Udendørs fitness i Haverslev
Food and people, Hadsund
Pilgrimshus v/ klosteret I Mariager
Innovation af solcelleteknologi, Arden
Sømosehus naturplads, Arden
Internationalt motorsportscenter, Nysum
Digitalisering, Hobro Filmteater
Bæredygtigt landsbymiljø – Daglibrugsen, Astrup
Visit Hadsund B&B
Kulturtorvet Skørping
Rebild MTB Guide
Nye toiletter Bælum Skovpavillon
Guldbæk Vingård
Nye toiletter Sem Forsamlinshus
Udvidelse af køkken Skørping IC
Pilgrimshus – fase 2, Mariager
Nye aktiviteter i Hørby Kirkeby
Solbjerg ride og fritidscenter

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

Depot Rostrup klubhus
Afspændingspædagogisk klinik
Indspilsgreen, øvebunker m.m. Hobro Golfklub
Rebild Racing Park, Nysom
Fællesskab og velvære, Visborg
Fyrkatspillet som forhistorisk formidler
Højskolen, Støvring
Tilgængelighed i Mariagerfjord Kulturskole
Veddum og Skelund som trækplaster
Formidling ved Lindenborg Å
Maritimt Kulturcenter, Hobro
Kulturelt Center, Mariager
Områdefornyelse, Assens

LAG projektoversigt 2008-2013

1.
2.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
23.
24.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Projekter med bredere geografi/ ikke med på kortet:
164
165
166
167
168
169
170
171

Møde og aktivitetssteder med god energi, Rebild Kommune
Formidlingssatellitter i Rold Skov
Ruter og faciliteter omkring Mariager Fjord
Hærvejene i Nordjylland
Landsbyhjemmesider, Rebild
Folkekultur Rebild
Kultur i Landdistrikterne, Mariagerfjord
Liv i landsbyens legepladser

En del projekter ’mangler’ i talrækken, da de efter tilsagn er opgivet
eller annulleret.

Projekter der er indstillet af LAG
til matchning af andre offentlige midler:
Grøn Vækst – i alt: 8.053.289 kr.
Rebild Kommune: 3 projekter.
Tilsagn i alt: 1.859.631 kr.
Mariagerfjord Kommune: 3 projekter.
Tilsagn i alt: 5.925.446 kr.
Fælles: ”Hærvejene i Nordjylland”
Tilsagn: 268.212 kr.
Landdistriktspulje (MBBL): 662.500 kr.
Rebild Kommune: 2 projekter.
Tilsagn i alt: 302.500 kr.
Mariagerfjord Kommune: 3 projekter. Tilsagn i alt: 360.000 kr.
Områdefornyelse (MBBL)
Mariagerfjord Kommune: 1 projekt
Tilsagn: 1.800.000 kr.
Dertil gennemførte LAG Himmerland et samarbejdsprojekt med
regionens øvrige fire LAG: ”Smagen af Kunsthåndværk” – se omtale
senere i hæftet.
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2 projekter

Pilgrimshus til moderne pilgrimme

Motorsport Nordjylland

Hærvejene i Nordjylland
(regionalt projekt / Grøn Vækst)

Ansøger: Birgittaforeningen i Mariager

Ansøger: Motorsport Nordjylland

Ansøger: Rold Skov Natur- og Kulturcenter

Pilgrimsturisme er i fremmarch. Det er populært at gå meditativt – det mærker man
også i Mariager, som er en stolt klosterby
med besøg af mange pilgrimme og kirkeinteresserede turister igennem året. Den lokale Birgittaforening fik hen over to projekter
etableret et primitivt overnatningssted for
pilgrimme med toilet og badefaciliteter,
tekøkken og urtehave – samt salg af lokal
klosterhonning til morgenmaden.

Motorsportsbanen ved Nysum fik støtte til
etablering af vaskeplads, tunnel og ekstra
sløjfe på deres populære rallycross-bane.
Stedet er drevet af en frivillig forening af
medlemmer med benzin i blodet – og har
bidt sig fast som attraktiv ramme for events,
turistbesøg og private arrangementer.

Stedet er flot besøgt, og der er stigende efterspørgsel efter de 8 sengepladser – selv
om de er primitive.

Foreningens mål er at blive et motorsportscenter med international standard.

Etablering af to vandreruter og en cykelrute
fra Viborg til henholdsvis Hirtshals og Frederikshavn. Projektet knytter eksisterende
ruter sammen med ny og moderne formidling, og der etableres nye servicefaciliteter
på strækningerne. Fokus er på vandring,
cykling og ridning for den bredest mulige
målgruppe. Målet er på sigt at få certificeret
og markedsført Hærvejene internationalt og
trække nye besøgene ud i de danske naturog kulturlandskaber langs den gamle (og
nye) Hærvej.

Budget:
LAG-tilskud:

www.birgittaforeningen.dk
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2 projekter

186.675 kr.
91.211 kr.

Nysumbanen blev landskendt da den lagde
baner til Zulu Djævleræs i flere sæsoner.

Fire nordjyske LAG indstillede projektet til
støtte via Grøn Vækst.

Budget:
LAG-tilskud:

www.mnj.dk

2.359.974 kr.
600.000 kr.

Budget:

3.018.000 kr.

LAG-tilskud:

1.235.000 kr.

www.haervej.dk

Turismeprojekter

Guldbæk Vingård

Udvidelse af Mariager Lystbådehavn

Rute 180 – din genvej til oplevelser

Ansøger: Jan Thrysøe

Ansøger: Mariager Sejlklub

Ansøger: Rute 180 samarbejdet

Guldbæk Vingård er en lille familiedrevet
vingård, beliggende ved landsbyen Guldbæk. De første stokke blev plantet i 2008,
og i dag er ca. 1,5 ha tilplantet med ca.
3500 vinstokke af forskellige sorter og varianter, langt overvejende grønne druer. Guldbæk Vingård bliver drevet efter økologiske
principper. LAG-støtten er målrettet etableringen af besøgsfaciliteter med et stort og
opvarmet glashus og stor udvendig og hævet terrasse med udsigt over vinmarkerne.
Stedet bruges til vinforedrag, smagninger,
markvandringer og kulturelle arrangementer. Vingården drives af ægteparret Jan og
Lone Thrysøe – med hjælp fra børn, svigerbørn og børnebørn.

Beliggenheden ved Mariager Fjord tiltrækker
hvert år mange sejlere til Mariager Sejlklub.
Den nye bro har øget antallet af bådpladser
fra 100 til 120 - de 20 primært til rådighed
for gæstesejlere.

Projekt ”Rute 180” bygger på til et bredt
netværk af 30 samarbejdspartnere og besøgssteder langs den bid af den nordjyske
landevej 180, der løber mellem byerne Handest og Støvring.

Broen fungerer som vind- og bølgebryder,
hvilket har bevirket at havnen er blevet attraktiv også i hårdt vejr.

Aktørerne i netværket ønsker med den fælles markedsføring af ”Rute 180” at lokke
turister af motorvej E45 og ind til de lokale
overnatningssteder, spisesteder, kunsthåndværkere og kulturformidlingscentre –
og til at besøge nogle af de mange natur- og
kulturhistoriske perler, der findes omkring
Rold Skov, Rebild Bakker og Mariager Fjord.

Med udvidelsen af broarealet gik klubben fra
600 gæstebåde til ca. 1000 gæstebåde pr.
år. Det giver en forøgelse af antallet af besøgende turister til Mariager med deraf følgende meromsætning for byens forretningsliv.

Budget:

245.236 kr.

Budget:

LAG-tilskud:

122.593 kr.

LAG-tilskud:

Effekt (jobs):

2 jobs (sæson)

www.guldbaekvingaard.dk

www.mariagersejlklub.dk

1.384.014 kr.
150.000 kr.

Budget:

461.631 kr.

LAG-tilskud:

230.815 kr.

www.rute180.dk
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2 projekter

Musikalsk Uderum og Sansesti
i Rold Skov

Omklædningshus med sauna

Friluftslaboratoriet Mosely

Ansøger: hhv. Rebild Kommune og
Rebild Borgerforening

Ansøger: Øster Hurup Vinterbadeforening

Ansøger: Brugergruppen for Mosely

En tilflytter flytter til. Hun undrer sig over,
at havkystbyen ikke har en vinterbadeklub
på havnen – når de nu har en i Århus? Oven
i købet har havnen lige fået en flot badebro,
der er perfekt til formålet. Hun undersøger
om der er lokal interesse og opbakning til
en vinterbadeklub i byen. Det er der. Inden
foreningen er etableret har 50 skrevet sig på
medlemslisten – og et år efter står det nye
12 m2 sauna- og omklædningshus klar. Foreningen har rundt 100 medlemmer og holder året igennem forskellige arrangementer
– fuldmånebadning, rødvinsbad, vildmarksbad, venskabsklubbesøg m.m.

Projektets fokus er at lave beplantning til
vildt og at styrke et lokalt foreningsdrevet
naturområde med mulighed for alsidige natur- og friluftsaktiviteter.

To tætintegrerede naturprojekter etableret
midt i Rold Skov med fokus på formidling
af naturen og musikalske oplevelser til
børn. Sansestien går gennem skoven og er
fyldt med kæmpeudgaver af nogle af skovens dyr, deres bosteder og føde (grævlingehulen, edderkoppespindet, svampe,
kronhjortegevirer og sommerfugle) og det
musikalske uderum består af slagstærke
træinstrumenter til brug for skovens gæster
og til udendørs musikundervisning. Projekterne er blevet trækplastre for børnefamilier
i en stor radius og bidrager til at gøre Rebild
området endnu mere attraktivt som bosætningsområde.

Budget:
LAG-tilskud:

306.714 kr + 120.000 kr.
65.000 kr + 60.000 kr.

www.rebildnaturskoler.dk
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Ved Mosely er der etableret primitiv overnatning, som bruges flittigt. Plantearbejdet
blev udført af en stor gruppe frivillige unge.
Projektets primære målgruppe er lokale organisationer, skoler, foreninger og projektet
har medvirket til at styrke netværket mellem
disse.
Mosely vandt Mariagerfjord Kommunes Miljøpris i 2013.

Små penge – stor effekt.

Budget:
LAG-tilskud:

138.176 kr.
68.176 kr.

www.kattegats-vandhunde.dk

Budget:

91.334 kr.

LAG-tilskud: 27.046 kr. (opr. 50.000 kr.)

Naturprojekter

Juelstrup Sø

Møldrup bål- og aktivitetsplads

Vores Sø

Ansøger: Rebild Kommune

Ansøger: Møldrup Borgerforening

Ansøger: Lokalrådet for Glenstrup, Handest
og Holmgård

I mange år har der været interesse for, at
genetablere Juelstrup Sø som et rekreativt
område for borgerne i og omkring Støvring
by og opland.

Som et skønt stop på den nyetablerede
cykelrute mellem Rold Skov og Mariager
Fjord ligger Møldrup bål- og aktivitetsplads.
Pladsen rummer en flot bålhytte med stort
bålsted, et muldtoilet, vandpost og to flotte
shelters. Dertil er der etableret en natursti
med formidling af områdets natur. Projektet
er resultatet af en stor frivillig indsats i et
lille landdistrikt med ca 74 borgere. Bål- og
aktivitetspladsen bliver brugt til mange forskellige arrangementer – både landsbyens
egne, men også til kommunale arrangementer i forbindelse med natur- og friluftsliv.
Borgerforeningen forventer, at der kommer
mere end 500 besøgende på pladsen om
året.

Et bredt samarbejde mellem lokale foreninger, Rebild Kommune og Naturstyrelsen Himmerland fik støtte fra Friluftsrådet
og LAG, og påbegyndte arbejdet med at føre
det 90 ha store område tilbage til sin tidligere form - 50 ha af området skal blive til sø.
Området rummer mulighed for løbesport,
ridning og gåture og der er etableret en
naturbase med bålhytte, toilet og primitiv
overnatning.

Budget:
LAG-tilskud:

1.293.312 kr.
300.000 kr.

www.naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/
himmerland

Budget:
LAG-tilskud:

197.464 kr.
63.690 kr.

Glenstrup Sø byder på mange flotte naturoplevelser, og dem vil lokalrådene rundt om
søen gerne dele med andre. Derfor har de
i et flot samarbejde gennemført et naturprojekt, der har skabt unikke faciliteter for
naturelskere i alle aldre. Der nu flere steder
langs søen opstillet borde og bænke langs
stierne, der er opsat informationstavler og
naturformidlingsposter til interesserede,
der er bålplads – og så kan man komme ud
at ro i kano helt gratis, naturligvis med ligeså tilgængelige redningsveste på.
Årlig tilbagevendende begivenhed er ”Søens
Dag” – en aktivitetsdag for søens naboer og
gæster fra nær og fjern.

Budget:
LAG-tilskud:

120.000 kr.
60.000 kr.

Facebook - “Møldrup Borgerforening”
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FYRTÅRNSPROJEKT: ”Velkomstbygning
til Rebildcentret, Kalk - Kilder - Kunst”
Ansøger: Niels Moes
I det unikke landskab omkring Gravlev Ådal og
Rebild Bakker findes en ildsjæl, der med stor
energi har realiseret flere lokale projekter.
Niels Moes hedder manden, som igennem
flere år har kæmpet for at skabe et unikt
natur- og kulturformidlingscenter midt i den
smukke natur til glæde for besøgende turister, lokale borgere og foreninger, naturelskere og fagfolk.
Stedet hedder ”Rebildcentret” og omfatter i
dag en vifte af tilbud med kunstformidling,
naturformidling, cafe, biograf, mødelokaler,
konferencerum samt ørredbassin.
I tilknytning til cafeén er indrettet ”Heksens
Værksted”, der formidler overtro og folketro, og hvor den lokale heks, Dannie Druehyld, fortæller om sit univers.
Rebildcentret er en sammensmeltning af
tre LAG-støttede projekter: et center for
formidling af billedhuggeren Anders Bundgaards kunst, en gårdbutik med salg af lokale kvalitetsfødevarer og en velkomstbygning
med plads til mange hundrede besøgende.
Projekttilnavnet ”Kalk – Kilder – Kunst” henviser til de bærende aktiviteter i bygningen:

Budget:
LAG-tilskud:
www.rebildcentret.dk
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formidlingen af den lokale natur- og kulturhistorie om de mange kilder, der springer
ud af den kalkrige undergrund i Gravlev og
Rebild Bakker, om naturengene, urskoven
og kalkoverdrevet – og altså formidlingen af
billedhuggeren Anders Bundgaards kunst.
Tæt på velkomstbygningen ligger endnu et
LAG-støttet projekt: Skillingbro Naturskole
som blev til i samarbejde med Naturstyrelsen
med fokus på naturformidling i børnehøjde.
Til Rebildcentret hører endvidere to kilder,
to besøgsdambrug og 70 ha afvekslende
naturområde, hvor 7 km er udlagt til naturstier.
Der forventes et årligt besøgstal på cirka
50.000 personer.
Projektet forventes som minimum at skabe
3 lokale arbejdspladser og planen er, at Rebildcentret i løbet af nogle år skal overdrages til en selvejende institution.
Mindre end én km fra Rebildcentret ligger
den tidligere atombunker for regering og
kongehuset, ”Regan Vest”, som ved en forventet åbning for publikum vil trække yderligere besøgende til området.

3.514.534 kr. (etablering af råhuset).
1.200.000 kr.

Studietur til GAL-Guadalteba, Andalusien
April, 2012
I slutningen af april 2012 besøgte 10 repræsentanter fra LAG Himmerlands bestyrelse i
fire dage en lokal aktionsgruppe i de andalusiske bjerge nord for Malaga - Grupo de
Acción Local (GAL) Guadalteba. Kontakten
til GAL Guadalteba blev skabt på opfordring
af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der gerne så flere danske LAG opsøge
samarbejde med og inspiration fra LAG’er i
andre europæiske lande.
Fokus var på erfaringsudveksling mellem
nord-syd og i overensstemmelse med LAG
Himmerlands strategimål kom møder og
projektbesøg i Guadalteba til at omhandle:
•	Turismeprojekter (natur- og kulturhistorie som attraktion, overnatningssteder i
landdistrikter/nedlagte produktionsbygninger, alternative aktiviteter og pakkeløsninger).
•	Lokale fødevarer og lokale spisesteder
(boost og udvikling af egnsretter, samarbejde på tværs af fødevareproducenter, spisesteder og overnatningssteder,
økologi og kvalitet).

Guadalteba kæmper med den geografiske
udfordring i at ligge lige nord for den store turiststrøm til sydkysten. Det er svært
at trække solskins- og golfturisterne op i
bjergene og ud til landsbyerne og søerne.
Det forsøger et samarbejde mellem overnatningssteder, lokale restauranter, lokale
natur- og kulturcentre og friluftsaktører at
ændre på. Der en grundlæggende forståelse
af, at der skal samarbejdes og ikke konkurreres om potentielle turister til området.
GAL Guadalteba ydede et førsteklasses værtskab, og LAG-bestyrelsen nåede både formelle møder og – under ledelse af arkæologiprofessor Pedro Cantalejo Duarte - at besøge
mere end 14 lokale LAG-støttede projekter og
natur- og kulturhistoriske besøgssteder.
LAG Himmerland gav oplæg om egne støttede projekter – med særlig fokus på det
fællesregionale LAG-projekt ”Smagen af
Kunsthåndværk” (omtalt senere i hæftet)
som eksempel på en tværgående indsats
med at skabe arbejdspladser og turismetilbud som en kombination af lokale fødevarer,
kunsthåndværk og den gode historie.

GAL Guadalteba dækker et område på 722,58 km 2 (svarende til
Mariagerfjord Kommune) i bjergene mellem Malaga og Sevilla og
med en befolkning på ca. 25.000
personer. Området byder på bjergkæder, floder og opdæmmede
vandbassiner, mange små landsbyer og landbrugsdrift med korn,
malke- og kødkvæg. GAL Guadalteba har i deres strategi fokus på
projekter, der skaber nye arbejdspladser i og udvikling af det lokale
landbrug og relaterede erhverv,
lokal industri, offentlig service og
turismefremme – og ny teknologi/
modernisering af de traditionelle
erhverv.

Læs videre på
www.guadalteba.com
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Smagen af Kunsthåndværk
– et regionalt LAG samarbejde
I 2010 og 2011 gennemførte de fem nordjyske LAG et fælles projekt med fokus på turismefremme, fødevareproduktion og kunsthåndværk.
Projektet fremviste den brede vifte af kvalitetsprodukter, der findes i Nordjylland inden
for såvel fødevarer som kunsthåndværk,
skabte bæredygtige tværgående samarbejder mellem regionale fødevareproducenter
og kunsthåndværkere og indeholdt lokale
events for borgere og turister.
Projektet gav også regionens lokale småproducenter sparring til udvikling af nye
produkter og markedsføring af disse – og
til at skabe et nyt netværk, samarbejder og
events, der kunne fortsættes efter projektets
afslutning og styrke deltagerne i fremtiden.

I alt 132 nordjyske fødevareproducenter og
kunsthåndværkere var involveret i arrangementerne og der blev udgivet et samlet hæfte
med alle aktiviteter i 40.000 eksemplarer.
Blandt aktørerne var gallerier, ravslibere,
keramikere, glaspustere, slagtere, bryghuse,
biavlere, frugtavlere, vinproducenter m.v.
I alt 57 større arrangementer løb af stabelen
fra april til december 2011 – og da nogle
arrangementerne blev gentaget flere gange,
blev det i alt til 80 arrangementsdage.
Smagen af Kunsthåndværk blev et flot omtalt og rost projekt. Projektet blev fremhævet
som ’best case’ i ministeriets projektmaterialer og på en efterfølgende landdistriktskonference i Bruxelles.

Konceptet for alle events var, at de som minimum skulle indeholde: en kunsthåndværker + en fødevareproducent + den gode
historie om produkterne.

Budget:
LAG-tilsagn:
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1.055.000 kr.
580.000 kr. / + 475.000 fra Indenrigsministeriet

En ny hjemmeside
er under opbygning i
efteråret 2015.

Fremtiden
Den nye LAG Himmerland 2014-2020 tager over, hvor den gamle LAG
Himmerland slipper.
Mariagerfjord og Rebild kommuner har valgt at fortsætte samarbejdet
omkring LAG Himmerland, da erfaringerne fra 2007 har været positive
og området bobler af nye projektideer. En bestyrelse på 15 medlemmer
er nedsat – den består af 12 valgte frivillige lokale ildsjæle og tre politisk
udpegede.
Den nyvalgte bestyrelse udarbejdede i efteråret 2014 sin LAG-strategi,
som sidst i januar 2015 blev godkendt af ministeren for By, Bolig og
Landdistrikter.
Med godkendelsen fulgte et årligt budget på ca. 2,88 mio. kr. til drift af
sekretariatet og støtte af projekter. 80% af midlerne går til projektstøtte.
LAG-bestyrelsen har ansat en koordinator til at varetage den daglige
drift. Opgaven omfatter sparring med lokale ansøgere, vejledning i ansøgning om støtte, løbende kontakt og assistance frem til afrapportering og udbetaling og løsning af øvrige sekretariatsopgaver for bestyrelsen.
Ansøgere kan søge LAG om dækning af op til 50% af deres projektudgifter. Der findes obligatoriske ansøgningsskemaer og bilag til udfyldelse
på nettet.
LAG-projekter har 2 år til at gennemføre deres aktiviteter.
Den nye LAG Himmerland fortsætter traditionen med at have to årlige
ansøgningsrunder – en forår og en efterår.
Både ansøgningsmaterialer, LAG-strategi og nyheder kan findes online
ved at søge på ”LAG-Himmerland”.
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