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Resumé
Visionen om at bruge naturens oplevelsesværdier, og skabe et unikt, sammenhængende stissystem af høj
kvalitet til vands og til lands, som kan motivere og inspirere til unikke kystnære oplevelser og bidrage
positivt til brugernes fysiske, mentale og sociale velbefindende i vores del af Limfjorden, er ikke ny.
Naturligt nok.
For vi har ressourcerne, både de naturlige og de menneskeskabte.
Vi har fjorden, fra de milde vige og bredninger til det store og vilde, vi har en natur og en række historiske
og kulturelle tilbud som tilsammen udgør enestående rammer for et stisystem for alle, - til vands og til
lands.
En arbejdsgruppe med rod i en større følgegruppe med repræsentanter fra Vesthimmerlands Kommune,
LAG, foreninger, erhvervsinteresser og interessenter fra Vesthimmerlands kommune, har udviklet og
konkretiseret tankerne og udarbejdet et projekt (se venligst vedhæftede prospect) som kan realisere
visionen.
Projektet er faseopdelt og løber I denne etableringsfase over 2 år. Denne ansøgning vedrører den første del
af projektet..

Formål
Formålet med projektet er at bruge naturens oplevelsesværdier, og skabe et unikt, sammenhængende
stissystem af høj kvalitet til vands og til lands, som kan motivere og inspirere til unikke kystnære oplevelser
og bidrage positivt til brugernes fysiske, mentale og sociale velbefindende i vores del af Limfjorden,
Mål
Arbejdsgruppen vil i samarbejde med kommunen, lodsejere og relevante foreninger, udvikle og etablere et
sammenhængende kystnært stisystem.
Med afsæt I naturens oplevelsesværdier vil vi:
- Udvikle og etablere ‘trædesten’, isætningspladser og overnatningspladser for havkajakker, robåde, mindre
sejljoller og vandrere
- Koble ‘Vandaksen’ til de kystnære vandrestier, natur- og kulturoplevelser og tilbud og dermed sikre en
endnu bedre sammenhæng mellem de eksisterende muligheder og de nye tilbud, aktiviteter
- Udvikle faciliteter der kan bidrage til turismen og turismerelaterede aktiviteter,
- Indtænke børene/ungeinstitutioner, foreninger, opholdssteder og tilbud, ældre, handicappede m.fl
- Udvikle og udbyde aktiviteter der bidrager til brugernes fysiske, mentale og sociale velbefindende
Vision
Visionen er, at styrke og forbedre oplevelsesmuligheder og faciliteter ved Vesthimmerlands Vestkyst for
alle brugere
• at vore tilbud og faciliteter imødekommer mange forskellige gruppers ønsker og behov
• at anlægge faciliteter og aktiviteter så der, så vidt muligt, sikres universel tilgængelighed
• at etablere, beskrive og markedsføre et stisystem til vands primært for robåde, kajakker og mindre
sejljoller for såvel nybegyndere som erfarne brugere
• at tænke eksisterende kystnære stier, natur- og kulturoplevelser ind i stisystemet
• at udvikle turforslag og events
• at bruge eksisterende og udvikle nye trædesten, isætnings-, pause- og overnatningsmuligheder langs
kysten,
• at beskrive 4+1 unikke natur og kultursløjfer ind i landet, som kan besejles og/eller opleves som
vandrer/på cykel.
• at etablere undervisnings- og begynderfaciliteter for alle aldersgrupper og færdighedsniveauer
• at sikre og fastholde en høj æstetik og kvalitet i vore tilbud, events og faciliteter
• at sikre balancen mellem beskyttelse og benyttelse i respekt for områdets natur- og kulturværdier, og
derfor tænke klima- og miljøpåvirkninger ind i projektet
• at arbejde med flere markedsførings- og infokanaler, herunder digitale kanaler, så de supplerer hinanden
og skaber en sammenhængende brugeroplevelse
Projektperiode
Projektet er i denne fase 2 år, men det forventes at Vandaksen Vesthimmerland løbende udvikles og
innoveres i samarbejde med brugerne, kommunen, lodsejere, erhverv, foreninger og øvrige interessenter.

Ansøgning
Vi ansøger hermed Vesthimmerlands Kommune om Kr. 150.000 til den første fase i projektet som vedrører
markedsføring og synliggørelse af Vandaksen Vesthimmerland, dvs midler til at beskrive og markedsføre
den del af projektet som allerede eksisterer i kommunen.
Konkret drejer det sig om midler til udarbejdelse og trykning af en folder 1.0, oversættelse til
eng/tysk/hollandsk, oprettelse af website m.v., webdesign, foto, royalties, udarbejdelse (køb) af kort, jvf
projektbeskrivelsen/budget/pkt 1
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