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man efterfølgende gerne vil arbejde på at realisere. 
Kommunerne bevilgede forprojektmidlerne, og 
arbejdet tog sin begyndelse ved et opstartsmøde 
i partnerskabet den 17. september 2014. Siden er 
der afholdt partnerskabsmøder den 9. december 
2014 og 17. marts 2016. Dette katalog med 
efterfølgende justeringer fra arbejdsgruppen er 
resultatet af dette arbejde.

Omkring årsskiftet 2015/2016 er der afholdt møder 
med kommunerne, hvor det blev konkluderet, at 
partnerskabstanken giver god mening i Odder Kom-
mune, og at Aarhus Kommune gerne vil engagere 
sig i konkrete anlægsprojekter.

Fremdriften i projektet har været sikret via en 
mindre arbejdsgruppe. Endvidere har projektets 
konsulent aflagt besøg hos en række af nøgleinte-
ressenterne i området og været i dialog med andre 
ved bilaterale møder, telefonisk og/eller via e-mail.

I forløbet med fremstillingen af dette idé katalog, er 
der kortlagt en række problemstillinger og dilemma-
er, som partnerskabet ikke kan håndtere. Partner-
skaber bygger på frivillighed inden for de rammer, 
som f.eks. lokalplaner og myndigheder afstikker. 
Derfor bærer dette partnerskab også præg af, at 
der f.eks. skal følges op på indholdet i gældende 
lokalplaner, hvis partnerskabets visioner skal kunne 
indfries. Derfor indgår de kortlagte dilemmaer også 
i partnerskabsbeskrivelsen med henblik på en frem-
tidig afklaring gennem dialog med myndighederne.

Endvidere er idéer, som partnerne har foreslået, 
blevet vendt med f.eks. lodsejere. I den 
udstrækning, der fra lodsejerside eller fra andre 
med særlige interesser ikke har været opbakning til 
idéerne, er de udeladt fra idé-kataloget.

Beboerne & gæster i Norsminde
Norsminde er et område, hvor lokale beboeres 
interesser også interagerer med interesser fra om-
rådets mange gæster – det vil sige både de mange 
sommerhusbeboere og én-dagsgæster, som typisk 
er kortvarigt i området og nyder naturen ved stran-
den og kysten. 

Interessekonflikter
De forskellige brugergrupper har ikke nødvendigvis 
sammenfaldende interesser, når det handler om 
brugen af f.eks. fælles friarealer, som er en mosaik 
af offentlige og private arealer. Derfor har der været 
en oplevelse af, at det var svært at skabe konsen-
sus om aktive initiativer til lokal udvikling. De enkelte 
brugere af området er organiseret i selvstændige 
foreninger m.v. med afgrænsede formål, og evnen 
og viljen til at indgå i tværgående samarbejder af-
spejler, at flere ting i området beror på gamle aftaler 
og traditioner, som det ikke umiddelbart er let at æn-
dre på – især fordi det kan være svært at se, hvor 
kompetencen til at træffe beslutninger er placeret.

Invitation til samarbejde
Det er indtrykket, at Norsminde-området kan få et 
generelt løft, hvis de mange aktører i området be-
stræber sig på at samles om initiativer til lokal ud-
vikling. Det vil kunne få positiv betydning for f.eks. 
det lokale erhvervsliv, omsættelighed på helårs- og 
sommerhuse etc. 

Dette idé-katalog kan opfattes som Krydsfelt 
Norsmindes invitation til et samarbejde om 
udvikling. De emner, der indgår i partnerskabet har 
været diskuteret blandt partnerne. Og en realisering 
heraf vil være en begyndelse på en ny og mere 
aktiv fremtid for lokalsamfundet Kysing/Norsminde.
Idekataloget er Krydsfelt Norsmindes bud på, hvor 
vi kan starte. Vi har forsøgt at tegne helheden. 
Idekataloget er et dynamisk værktøj, som vil ændre 
sig alt efter behov, aktiviter og udvikling.

Indledning
Initiativtageren
Krydsfelt Norsminde tog i efteråret 2013 de før-
ste skridt til at etablere et grønt partnerskab om 
havneområdet i Norsminde. Krydsfelt Norsminde 
er en forening stiftet af lokale interessenter, som 
ønsker at sætte præg på udviklingen af Norsminde. 
Foreningens mål er, at engagere følgende interes-
senter i en fælles udviklingsstrategi for området:

• lokale beboere
• foreninger 
• erhverv 

Baggrunden for projektet
Krydsfelt Norsminde udarbejdede indledningsvist 
en ”Visionsplan”, som var blevet til på baggrund af 
idéer og tanker fra foreningens stiftende generalfor-
samling i 2013. 

Norsminde Ny Handelsplads
Med udgangspunkt i visionsplanen ansøgte Kryds-
felt Norsminde om midler til etablering af ”Norsmin-
de Ny Handelsplads”, og man modtog et tilsagn fra 
LAG Odder og Odder Kommune på 420.000 kr. til 
projektets udførelse. Projektet går ud på at etablere 
en bygning på havneområdet, hvorfra man kan 
afvikle forskellige typer lokale aktiviteter. Ønsket 
med projektet er at skabe en platform for et øget 
samarbejde imellem lokale beboere, foreninger 
og erhvervsdrivende. Det stod hurtigt klart, at den 
endelige placering af handelspladsen burde tage 
udgangspunkt i et bredere samarbejde om anven-
delsen af havnearealerne.

Grønt partnerskab
Primo 2014 ansøgte Krydsfelt Norsminde derfor 
Odder Kommune og Aarhus Kommune om et 
tilskud til etablering af et grønt partnerskab, der 
skulle fremstille en bredere projektbeskrivelse, som 
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Norsminde Kro er områdets største virksomhed og kulturhistorisk omdrejningspunkt på havnen.

Handelspladsen fra 1854 De udbredte strandenge på Kysing Næs og op 
langs stranden mod Ajstrup giver området en særlig 
karakter.

Partnerne og arbejdsgruppen

• Moesgård Museum, afdeling Odder Museum 
• Odder Kommune (deltager i arbejdsgruppen)
• Norsminde Yachtklub
• Grundejerforeningen Kysing Næs Nord
• Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening 
• DOF Østjylland
• Norsminde Bylaug 
• Norsminde Kajakklub
• Interessegruppen ”Trivsel ved Stranden”
• Krydsfelt Norsminde/Norsminde for Fulde Sejl 

(deltager i arbejdsgruppen)
• Norsminde Strandjagt-forening 
• Naturstyrelsen (deltager i arbejdsgruppen)
• Aarhus Kommune (deltager i arbejdsgruppen)
• Friluftsrådet 
• Norsminde Fiskehus 
• Galleri – Kunst under kroen 
• Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus
• Danmarks Naturfredningsforening, Odder
• Lodsejere
• Aalekvasen Anna
• Fonden Norsminde Havn
• Odder Sportsfiskerforening

Derudover er følgende inviteret til deltagelse i part-
nerskabet:

• Norsminde Sejlklub
• Norsminde Kro
• Norsminde Jolleklub
• Andre sommerhusgrundejerforeninger i området
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Oversigtskort

Aktivitetsområde
Partnerskabet har valgt en afgrænsning af sine 
aktiviteter og forslag, som går på tværs af Odder 
Kommune syd for Norsminde og Aarhus Kommune 
nord for Norsminde. 

Afgrænsningen er markeret på kortet til højre. 
Havneområdet i Norsminde udgør et sammenhæn-
gende kulturmiljø på tværs af kommunegrænserne.

Dog er valgte også faldet på at formulere et grønt 
partnerskab for aktiviteterne i Odder Kommune og 
et supplerende idékatalog for aktiviteterne i Aarhus 
Kommune. Aarhus Kommune har tilkendegivet, at 
man gerne bakker op om anlægsprojekter.

Ejerstruktur
Projektområdet er karakteriseret ved en mosaik af 
private arealer – især er der massivt med sommer-
huse i området – enkelte helårshuse og en del of-
fentligt ejede arealer, som er ejet af Naturstyrelsen 
og Aarhus og Odder Kommuner.

Kort over 
aktivitetsområde

Kort over         
ejerforhold

Privateje
Naturstyrelsen
Kommuner
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Historisk rids

Norsminde 
Norsminde-området har store naturmæssige kva-
liteter, som især fra 1960’erne er gjort til genstand 
for rekreative oplevelser. Men området har også en 
meget længere og interessant historie, som hører 
nært sammen med Aarhus.

En af ambitionerne med dette partnerskab er at ind-
samle gode historier fra lokalområdet og gøre dem 
tilgængelige for områdets beboere og gæster. 

1203 Kysing optræder første gang på tryk – af 
”kius”, der betyder åbning eller vig. Kysing 
testamenteres til Aarhus Domkirke

1242 Malling optræder første gang på tryk, Malend 
– af ”mal”, der betyder grus og småsten, 
stedet, hvor der er gruset

1292  Norsminde optræder første gang på tryk, 
Norsminne – af ”nor” og ”udmunding” – Aar-
hus Domkike får kong Erik Menveds tilladelse 
til at tage told af de skibe, der anløber Kysing

1299 Det fastslås, at Kysing Mark er de Aarhu-
sianske kannikers enemærke

1315 Kysing Kirke omtales første gang

1529 Kirken nævnes sidste gang, da den afleve-
rede en klokke

1693 Norsminde Kro får status som kongeligt privi-
legeret kro

1808 Der etableres en skanse nord for kroen og 
landevejsbroen som følge af Englands-
krigen. Skansen var i brug i maj 1808, da 
kromanden med 15 mand og to kanoner jog 
englændere ud af havnen. 

1832 Kysing Sø inddæmmes og afvandes. Der 
skabes ca. 100 tdr. land landbrugsjord

1845 Yderligere dele af Kysing Fjord (Fredriksdal) 
afvandes, så der nu er skabt 260 tdr. land 
landbrugsjord.

1854 Aarhus-købmanden Hans Broge bygger 
pakhuset på havnen og danner Norsminde 
Handelsplads

1875 Der opsættes en buste af Frederik 7. på 
kirkeruinen

1888 Kroen lukker

1932 Kroen genåbner

1940 Hedeselskabet fremlægger forslag om 
tørlægning af Norsminde Fjord. Projektet 
gennemføres dog ikke.

1942 Norsminde Fjord udlægges som vildtreservat

1964 Landevejen og slusen bygges

1960’erne: Sommerhuse skyder op både nord og 
syd for fjordens udløb.

Videnskabernes Selskabs Kort ca. 1790. Siden 
dette tidspunkt er Kysing Fjord tørlagt og materia-
levandringer og -aflejringer langs kysten har skabt 
udbredte lavtliggende strandarealer mod havet.
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Skansen i Norsminde 
- fra Saxild-Nølev Lokalhistoriske Arkiv

Under Englandskrigene 1801-1814 oprettede 
man kystmilitser af frivillige for at beskytte de 
danske handelsskibe, så de kunne søge ind i 
beskyttende havne.

Et af de udsatte områder var kysten fra Aarhus 
til Horsens Fjord. Især Norsminde var i englæn-
dernes søgelys.

Natten mellem 5. og 6. maj 1808 forsøgte eng-
lænderne at kapre et skib læsset med mursten, 
men befalingsmanden på skansen, kromand 
Jens Chr. Kjerulff, jog med sine to kanoner og 
15 mand, englænderne ud af havnen. 

Kromanden fik året efter overrakt Dannebrogs-
mændenes Sølvkors for tapperhed i krig.

Skansen er anlagt i 1808 under opsyn af oberst-
løjtnant V. Kyhler. Den lå på arealet mellem de 
to broer på den nordlige side af havneindløbet. 
Skansen var et simpelt jorddige uden palisader, 
stormpæle, barriereport eller bro. 

Stedet var monteret med to stk. 12-punds 
kanoner samt 1 stk. 9-punds kanon. 
Krudttønderne lå på stilladser og ammunitionen 
gemtes i en bræddeklædt jordhytte på skansen. 
Mandskabet boede i de nærmeste byer. I Kysing 
var desuden to stk. 3-punds kanoner. Hertil 
hørte tre kuske, 6 heste – tilhørende kongen – 
samt 13 mand til betjening.

Nord

Matrikelkortet viser et udsnit af ejerlavet nord for fjorden, hvor skansen lå. Skansen er aftegnet på ma-
trikelkortet. Det nuværende vejsystem er optrukket med rødt. Ved anlæggelsen af landevejen og slusen 
i 1964 blev en del af skansen dækket af landevejen, så det vil kun være muligt i dag at markere en del af 
skansen på arealet mellem den nye og den gamle landevej 

Gammelt matrikelkort med Skansen

Nye landevej

Gamle landevej
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Kort over Norsminde 1876

Kort over Norsminde 2000Kort over Norsminde 1937

Kort over Norsminde 1976

Kortene viser udviklingen i kystlinien og i bebyggelsen, siden udviklingen tog fart fra sidst i 1800-tallet
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Området & dilemmaer

Havnemiljøet 
Som udgangspunkt er Norsminde om sommeren 
et meget velbesøgt turmål. Man besøger kroen, 
fiskehuset, sejler med joller, motorbåde eller kajak-
ker, går tur langs stranden og nyder i det hele taget 
landskabet og havnemiljøet. Områdets brugere er 
lokale beboere, sommerhusgæster eller besøgende 
i bl.a. bil, sejlbåde, motorbåde, joller, kajakker, på 
cykel eller til fods.

Især i højsæsonen kan området virke trafikalt kao-
tisk. Der er et stort parkeringspres af biler og båd-
trailere, som fodgængere og cyklister finder snoede 
veje gennem. I vinterhalvåret sættes tempoet ned, 
og området kan på kolde dage virke lidt tomt.

Et af områdets dilemmaer er, at oplevelsesværdien 
i havneområdet bygger på et levende og aktivt 
havnemiljø, som er under hastig forandring. Her er i 
dag erhvervsfiskeri, lystbådehavn og jollehavn. 

Mens erhvervsfiskeriet er på vej i nedadgående 
retning, stiger trykket fra den rekreative anvendelse 
på de gode sommerdage. Isætningsstedet ved 
fiskerihavnen er gratis og frit tilgængeligt, mens 
isætningsstedet ved lystbådehavnen koster en 
afgift og er beliggende bag en betalingsbom, der 
sikrer havnens medlemmer ordnede forhold – fri af 
det parkeringsvirvar, som bådtrailere og områdets 
øvrige gæster undertiden befinder sig i.

Området ved Norsminde Kro er reguleret af Byplan-
vedtægt nr. 1 fra Saxild-Nølev Kommunes tid, og 
som er vedtaget i 1964 – fra det samme tidpunkt 
som amtslandevejen og slusen anlægges.
Lokalplan 8 i Aarhus Kommune nord for udløbet fra 

fjorden regulerer fiskerihavnen – både til fjord- og 
havsiden – det frie slæbested og jollehavnen samt 
klubhus for jollehavnen. Lokalplanen er vedtaget i 
1977 – altså for snart 40 år siden. 

De rammer, som lokalplanen udlægger for området, 
er kun i et vist omfang realiseret. Bl.a. er parke-
ringsarealer ikke udlagt i så stort omfang, som 
lokalplanen muliggør, så der har været et pres fra 
parkering af bl.a. bådtrailere på naturarealer inden 
for lokalplanområdet. Dette er efterfølgende søgt 
reguleret af Aarhus Kommune ved udlægning af 
sten til afgrænsning af P-arealer. 

Lokalplan 8 udlægger et mindre areal til placering 
af både på land, men flere af de udlagte P-pladser 
anvendes f.eks. også til vinteropbevaring af både. 

Stejlepladserne på begge sider af landevejen var 
tidligere anvendt af flere fuldtids-erhvervsfiskere, 
men i dag er der kun en enkelt erhvervsfisker til-
bage. Der berettes om, at i fiskeriets storhedstid var 
der 16 fiskerbåde i Norsminde. 

Lokalplan 3001 i Odder Kommune syd for udløbet 
fra fjorden regulerer forholdene omkring Fiskehuset 
og Norsminde Handelsplads med lystbådehavn, 
slæbested og klubhus til Yacht-klubben. Denne 
lokalplan er også vedtaget i 1977. Arealet er privat-
ejet – fortrinsvist under Norsminde Handelsplads 
– og mellem ejeren af Norsminde Handelsplads og 
Fonden Norsminde Lystbådehavn er der indgået 
en anvendelses-aftale om lystbådehavnens del af 
havnearealerne. 

Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Nors-
minde Yachtclub i 1978. Bestyrelsesmedlemmer 
udpeges af pladshaverne i havnene nord og syd for 
fjordens udløb (henholdsvis jollehavnen og køl-
bådshavnen) og af Odder og Aarhus Kommuner.

Umiddelbart øst for lystbådehavnen ligger to både-
broer, som tilhører en af sommerhusgrundejerfor-
eningerne på Kysing Næs – nemlig Grundejerfor-
eningen Kysing Næs af 13/9 1973. Bådpladserne 
drives af et bådlaug. Det er fortrinsvis medlemmer 
af grundejerforeningen, der har både liggende ved 
de to broer. 

Bådebroerne yderst i Norsminde havn er ejet og 
administreret af Grunderejerforeningen Kysingnæs 
af 13/9 1973.
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Luftfoto over parkeringsarealer overført til 
nutidige forhold

Kort over parkeringsarealer fra Lokalplan 8

Veje
Parkeringsarealer
Byggefelter

Parkeringsforhold ved jolleklubben Isætning ved det gratis isætningssted ved jolleklub-
ben

Rammerne fra lokalplan 8 er overført til et 
aktuelt luftfoto. Nogle af de i lokalplanen udlagte 
parkeringsarealer vil ikke kunne realiseres, da 
ejerforhold m.v. har ændret sig, så lokalplanens 
intentioner ikke længere er mulige. 
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Strandarealer
Området ved Norsminde er karakteriseret af store 
sammenhængende strandarealer, der er dannet 
ved tilførsel af materialer fra kystsiden – sand-od-
der og strandvolde. På de højtliggende partier bag 
strandvoldsdannelserne ligger udbredte sommer-
husområder.

Grundejerforeningerne på Kysing Næs er regu-
leret af Odder Kommunes lokalplan nr. 3027 fra 
2013. Lokalplanen sikrer offentligheden adgang ad 
veje og stier samt gennem de udbredte fælles og 
ubebyggede strandområder. Strandområderne er 
ejet af Grundejerforeningerne inden for lokalplan-
området.

Nord for udløbet fra fjorden er strandarealerne ejet 
af Naturstyrelsen, og de er reguleret af føromtalte 
lokalplan 8 i Aarhus Kommune. Strandarealerne er 
udlagt i lokalplanen til offentligt opholds- og bade-
område, hvor det ikke er tilladt at opstille telte og 
campingvogne.

Områderne vest og nord herfor helt op til Ajstrup 
Camping og Mariendal er reguleret af Beder-Mal-
ling Kommunes byplanvedtægt nr. 6, der er vedta-
get helt tilbage i 1960. 

Strandarealet er udlagt som offentligt opholdsom-
råde, der for størstedelen er ejet af Naturstyrel-
sen. Et område umiddelbart nord for lokalplan 8’s 
afgrænsning er ejet af Aarhus Kommune, og nord 
herfor igen ligger et smalt bælte, der er ejet af de 
respektive sommerhusgrundejerforeninger.

Som helhed ligger strandarealerne ubebyggede 
hen og er bevokset med typiske lave strandplanter. 
Den invasive og dermed uønskede art rynket rose, 
rosa rogusa, er vandret ind på strandarealerne og 

udgør et mindre problem. Enkelte af sommerhus-
grundejerforeningerne holder bl.a. rynket rose nede 
ved slåninger af strandarealerne.

Længst mod syd inden for projektområdet ligger 
Kysing Strand ved et område, der er ejet af Natur-
styrelsen. Ved Kysing Strand er der parkerings- og 
opholdsarealer samt en sommer-restaurant, Him-
mel og Hav.

Hvem bestemmer?
Partnerskabet har fundet, at beslutningskompeten-
cen omkring deltagelse i partnerskabets aktiviteter 
er så komplekse, at det næppe ville være muligt at 
træffe afgørelser om opbakning til partnerskabets 
idéer med mindre de mange grundejerforeninger fik 
mulighed for at drøfte idéer og visioner internt. 

Derfor har dette idéoplæg været udsendt som for-
slag til videre drøftelse og tilbagemelding til part-
nerskabet. De forhold, der var konsensus omkring, 
indgår nu i denne endelige projektbeskrivelse, som 
partnerskabet vil søge at realisere.

Odder Kommune om kulturmiljøer
Odder Kommune har udpeget havneområdet i 
Norsminde inklusive Norsminde Kro som et beva-
ringsværdigt kulturmiljø. Det vil sige, at bevaring og 
hensyntagen til kulturmiljøet skal vægtes højt. 

Norsminde Havn indgår som bevaringsværdigt 
kulturmiljø i perioden 1850-1920, der karakteriseres 
som ”landbrug, industrialisering og andelsbevæ-
gelse”. Specifikt nævnes Norsminde Havn med 
handelsplads, fiskehus og kro om den tids fiskeri. 
Norsminde Havn har som kommunens ældste væ-
ret brugt som naturhavn siden middelalderen.  

Aarhus Kommune om kystmiljøet
Også Aarhus Kommune vægter kystmiljøet omkring 
Norsminde Ladeplads som væsentligt. Ladeplad-
sen oplevede en vigtig periode fra middelalderen og 
frem til sidst i 1800-tallet, hvor Hads-Hings Herreds 
Jernbane blev indviet, og al handel på få år flyttede 
med banen til Odder og Malling. Kroen lukkede 
derfor omkr. 1888.

Med fremkomsten af badestederne ved Saxild, 
Ajstrup og Mariendal blev Norsminde Havn igen et 
trækplaster, og kroen kunne atter åbne omkr. 1930.

Aarhus Kommune opfatter de bærende elementer i 
området som værende naturhavnen med strandare-
aler til ophaling og med ubebyggede stejlepladser 
øst og vest for Norsmindevej. 

Oplagring af pæle, garn og lign. materialer bidrager 
til oplevelsen af kystmiljøet. Kommunen vægter of-
fentlighedens adgang gennem området og fokuse-
rer på slusen, hvor funktionen er direkte aflæselig 
i anlæggets mekanik. Det bemærkes endvidere, at 
stejlepladsen vest for Norsmindevej er fredet.
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Kort over Odder Kommunes lokalplan 3027, der regulerer anvendelsen af area-
lerne på Kysing Næs – herunder de udbredte strandarealer, der er beskyttet af 
strandbyggelinie og af Naturbeskyttelseslovens §3.

Rammerne fra lokalplan 3001 overført til et moderne luftfoto. Den orange linie 
sikrer offentligheden stiadgang gennem området, hvor der er udlagt et rødt byg-
gefelt og et blåt felt til bl.a. parkering, oplag m.v.

Luftfoto med lokalplan 3001 opridsetKort over strandarealer i Lokalplan 3027, Odder Kommune

Stier
Parkeringsforhold
Privat
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Screening for myndighedgodkendelser

Kommuner & naturbeskyttelse
Partnerskabet har den udfordring, at arbejdsområ-
det dækker to kommuner – nemlig Aarhus Kom-
mune mod nord og Odder Kommune mod syd. Det 
vil sige, at der f.eks. på lokalplanområdet er tale om 
to forskellige myndigheder. 

Projektområdet dækkes af f.eks. flere ældre lokal-
planer i hver kommune, hvor der i visse tilfælde 
ikke er klar overensstemmelse mellem lokalplaner-
nes intentioner og de faktiske forhold i landskabet. 
Der er således gode grunde til at få gennemført 
et planmæssigt arbejde for at skabe klarhed over 
ejerforhold og ansvarsområder.

Endvidere er arbejdsområdet reguleret efter en 
række naturbeskyttelsesinteresser:

• Strandbeskyttelseslinien
• Natura 2000
• Fredning
• Reservat-bestemmelser

   • Naturbeskyttelseslovens §3 

Partnerskabs aktiviteter og forslag ligger på arealer, 
der i vid udstrækning af omfattet af ældre byplan-
vedtægter og lokalplaner. Der kan være behov for 
at få dispensation til at etablere anlæg i forhold til 
lokalplanernes bestemmelser.
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Kort over lokalplan & ældre byplanvedtægter

De centrale områder af Norsminde er reguleret af 
en række lokalplaner og ældre byplanvedtægter. 

Sommerhusområde
Boligområde
Rekreation &
fritidsformål
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Dele af projektområdet er fredet (blå skravering) og 
Norsminde Fjord er udlagt som reservet.

Kystdirektoratet er myndighed på strandbeskyttelses-
linien (gullig skravering), som administreres restriktivt.

Norsmindefjord er udlagt som EU fuglebeskyttelsesom-
råde og indgår derfor også som Natura 2000 område.
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Kort over strand-
beskyttelseslinien

Kort over 
fredninger og 
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Kort over EU fugle-
beskyttelsesområde
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A.  Faciliteter for friluftslivet (Odder Kommune)
• Grillhytte med sheltere
• Borde/bænke-sæt
• Grills
• Affaldsstativer

B.  Faciliteter for friluftslivet (Aarhus Kommune)
• Fitness stationer - Trivsel ved Stranden
• Løbe- og vandrerute mellem stationerne
• Modernisering af offentlige toiletter ved Ajstrup 

Strand

C.  Havneområdet (Odder Kommune)
• Ombygning af Fiskehuset
• Norsminde Ny Handelsplads
• Naturlegeplads
• Norsminde Oplevelseshavn (for børn)
• Borde/bænke-sæt
• Fokus på oplevelser og lystfiskeri
• Belægningsforbedringer langs havnekajen

D.  Havneområdet (Aarhus Kommune)
• Forskønnelse på fiskerihavnen
• Kajak-isætning ved havnen
• Nyt offentligt toilet ved jolleklubben
• Belægningsforbedringer med tilgængelighed for 

alle
• Borde/bænke-sæt

E.   Afmærkninger og natur (Odder Kommune)
• Afmærkningspæle, piktogrampæle og 

ruteafmærkninger
• Vejviserskilte
• Retablering af strandsø og naturpleje

Oversigt over ideer

På partnerskabsmøderne har partnerne drøftet et 
muligt idéindhold. Listen til højre er et bud på, hvad 
idekataloget indeholder.

Forslag til placering af de enkelte elementer er 
indtegnet på flere kort, så areal-ejerne kan forholde 
sig til idéerne, og så myndighederne kan lave en 
foreløbig screening vedr. idéernes muligheder for at 
kunne opnå myndighedstilladelse og derpå realise-
ring. De idéer, der ikke vil kunne imødekommes, vil 
efterfølgende blive udtaget af det endelige projekt-
forslag. 

F.  Formidling og markedsføring (Odder
     Kommune)

• A2- og A3-kortborde
• Digitale historier, DK, DE og UK
• Folder om Norsminde
• Digital portal til Norsminde i regi af Krydsfelt 

Norsminde

G.  Formidling og markedsføring (Aarhus
      Kommune)

• Markering af gl. skanse
• A2- og A3-kortborde
• Digitale historier, DK, DE og UK
• Folder om Norsminde
• Digital portal til Norsminde i regi af Krydsfelt 

Norsminde
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Kort over                   
faciliteter til friluftsliv

A. Faciliteter for friluftsliv

Kortet til højre viser mulige placeringer af faciliteter 
for friluftslivet som borde/bænke-sæt, grillhytte med 
sheltere, naturlegeplads, toilet ved Jolleklubben og 
kajak-isætningssted m.v.

Eksisterende grusstier i strandarealerne langs 
kysten nord for stranden foreslås belægningsfor-
bedret, så sandede partier og huller udfyldes med 
kørefaste belægninger i grus, så de falder naturligt 
ind i området.

De endelige placeringer skal afklares med grund-
ejerene. Endvidere skal der opnås tilladelse i hen-
hold til bl.a. strandbeskyttelseslinien.

Naturstyrelsens borde/bænke-sæt. I den ene ende 
kan der opsættes riste til eengangsgrills.

Eksempel på grillhytte med tre sheltere ved Hølken 
Strand.
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Kort over Trivsel 
ved Stranden

Trivsel ved Stranden
Trivsel ved Stranden er en interessegruppe, der er 
opstået i Ajstrup-området med dét ønske at etab-
lere udendørs fitness ved stranden, hvor man kan 
komme i form ved en vandre- eller løbetur ad en 
afmærket rute mellem tre fitness-stationer. Ved hver 
station opstilles godkendte redskaber, der aktiverer 
forskellige muskelgrupper. 

Konceptet er bl.a. kendt fra Aarhus-området, hvor 
det er meget benyttet. Med Aktiv Aarhus Puljen har 
Aarhus Kommune etableret 24 projekter med det 
formål at gøre det lettere og sjovere at bevæge sig i 
byrummet – bl.a. i form af fitness-stationer. Facilite-
terne er frit tilgængelige for alle.

Placeringsforslag til to af de tre fitness-stationer er 
vist med piktogrammer. 

Løberute
Den ønskede vandre- og løberute er vist med rød 
punkteret linie og er i alt på ca. 2 km og kan for-
længes mod nord til en evt. tredje fitness-station. 
Løberuten er en del af det stiforløb, der foreslås 
belægningsforbedret.

Placeringer af fitness-stationerne skal afklares med 
grundejeren, som for de to viste stationer er Na-
turstyrelsen. Endvidere skal der opnås tilladelse i 
henhold til bl.a. strandbeskyttelseslinien.

B. Udendørs fitness
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Kort over Havneområdet Havneområdet
Havneområdet er kernen i oplevelser i Norsmin-
deområdet med kro, fiskehus og havnemiljø for 
lystsejlere og lystfiskere. Presset på området er 
stort i højsæsonen. Oversigtskortet viser, hvor 
fodgængere i henhold til lokalplaner og i praksis 
hovedsageligt færdes (priksignaturer). 

Parkering
Parkeringspladserne i området er fordelt på klub-
ber og spisesteder, og kun få parkeringspladser er 
offentlige. Områdets gæster parkerer især på de 
offentlige parkeringer nordvest for kroen eller på 
privatejede parkeringer sydvest for handelspladsen. 
Problemet med tilfældig trailerparkering i højsæ-
sonen er størst ved det gratis isætningsted ved 
jollehavnen.

Fokus på lystfiskeri
Lystfiskeri kan være en indtægtskilde for et lokal-
område og dermed et omdrejningspunkt for lokal 
udvikling. Indtægter skal forstås i bred forstand og 
omfatter også afledte effekter som overnatning, 
bespisning etc. Det er foreslået, at man generelt 
udvikler mulighederne for lystfiskeriet i Norsminde. 

Tilgængelighed og siddepladser
Partnerne har drøftet forskellige ønsker til forbed-
ring af forholdene på havnen. Bl.a. foreslås der 
opstillet borde/bænkesæt på selve havneområdet, 
og den 3 meter brede sti, som lokalplanen udlæg-
ger langs havnekajen belægningsforbedres, så der 
bliver tilgængelighed for alle.

C. Havneområdet

Stier vist med gule prikker belægningsforbedres med kørefaste grusbelægninger. Stier vist med røde prikker 
belægningsforbedres med betonfliser eller lign., som vil kunne modstå overvømmelser.
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Kaj- og isætningssted af flydepontoner ved Kano- 
og Kajakklubben Gudenaaen i Randers. Partner-
skabet foreslår et lignende anlæg ved Norsminde.

Ålekvasen Anna i Norsminde.
© Per Hauberg

Fiskehuset og Norsminde Ny Handelsplads
Fiskehusets ejer vil gerne restaurere Fiskehuset, 
og det har været drøftet, om Norsminde Ny 
Handelsplads kunne indgå i en sammenhæng – se 
side 20.

Børneaktiviteter
Fonden Norsminde Havn vil gerne etablere en ny 
naturlegeplads, hvor den gamle legeplads ligger.

Ved slusen kunne der nordligst i bassinnet mel-
lem den nye og den gamle landevej indrettes et 
beskyttet område til børneaktiviteter – Norsminde 
Oplevelseshavn – og i selve slusen opsættes un-
dervandskamera, så det vil være muligt at følge de 
fisk, der vandrer ind og ud af fjorden.

Skansen
Det er foreslået at ”genskabe” skansen i den ud-
strækning det er muligt for eksisterende vejanlæg 
etc. Formålet er at formidle dette stykke kulturhisto-
rie og etablere en markering af skansens omrids i 
landskabet.

Ny kajakisætning
Det er ønsket at etablere et isætningssted til kajak-
ker ved fiskerihavnen. I dag er der kun kajakisæt-
ningssted ved fjorden syd for kajakklubben.

Ålekvasen Anna
Ålekvasen Anna af Aarhus deltager i Norsminde 
For Fulde Sejl hvert år. Kredsen bag Anna vil gerne 
udbyde flere sejladser fra Norsminde og går i dialog 
med lodsejerne på havnen om mulighed for anløbs-
plads. 

Norsminde For Fulde Sejl er et tilbagevendende ar-
rangement, som har set dagens lys i regi af Kryds-
felt Norsminde.

© Per Hauberg
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Norsminde Ny Handelsplads
Krydsfelt Norsminde har arbejdet med at etab-
lere en ny handelsplads på Norsminde Havn 
– indpireret af den historiske handelsplads på 
stedet.Tanken er at skabe et nyt centrum på 
Norsminde Havn, som vil skabe øget aktivitet i 
Norsminde. Dette vil sætte yderligere fokus på 
Norsminde som besøgsmål – både fra land- og 
vandsiden. Derudover vil det skabe en øget 
diversitet af muligheder og aktiviteter i området.

Det er en intention i projektet at skabe sam-
arbejde og derigennem synergieffekter med 
lokale og allerede eksisterende aktiviteter på og 
omkring havnen.

Den Ny Handelsplads´ konkrete placering har 
været drøftet intenst, da den ønskes placeret 
centralt, hvor også publikum vil være mest. 
Derfor er der skabt koncensus om en placering 
ved Fiskehuset, som en mobil løsning, så Den 
Ny Handelsplads kan placeres forskellige steder 
og medvirke til at danne rum for aktiviteter.

Den Ny Handelsplads og Fiskehuset drives 
fremadrettet af OplevNorsminde, der er en 
socialøkonomisk virksomhed. Virksomheden 
understøtter udviklingen af kulturelle og sociale 
oplevelser i Norsminde. Der drives forskellige 
former for erhvervsvirksomhed, baseret på 
bæredygtig og professionel produktion og salg 
af produkter, serviceoplevelser og fødevarer.

Det giver god mening, at en mobil handelsplads 
tænkes ind i det grønne partnerskab, så der 
skabes synergi til formidling, stier og opholds-
faciliteter i partnerskabet.
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Kort over 
tilgængelighed

Nyudlagt belægning i cykelgrus, Kyststien ved Hov.

Tilgængelighed for alle
I det grønne partnerskab ved Hov i Odder Kommu-
ne er det lykkedes at etablere kørefaste belægnin-
ger langs kysten, hvilket har øget tilgængeligheden 
for nye målgrupper af naturgæster – f.eks. kørestol-
brugere, rollator-brugere, klap- og barnevogne etc.

De stier, der foreslås belægningsforbedret er eksi-
sterende stier i strandarealerne nord for Norsminde 
i Aarhus Kommune samt stier udlagt i lokalplanen 
på havneområdet i Odder Kommune. 

Sammen med eksisterende grusveje, vil det 
samlede stisystem også svare til en løberute, som 
foreslås afmærket mellem fitness-stationer.

Det også foreslået, at der umiddelbart nordøst 
for jolleklubben i Norsminde etableres kørefaste 
belægninger ud til strandkanten, hvor der i forvejen 
er kørende adgang til en redningspost. Her vil den 
mobile handelsplads lejlighedsvis kunne udgøre 
rammen om naturskoleaktiviteter.

I tilknytning til stierne er der opsat solide borde/
bænkesæt efter Naturstyrelsens koncept. Forslag til 
borde/bænke-sæt er vist med piktogrammer. Stier, 
der foreslås med kørefaste grus-belægninger er vist 
med rød punkteret linie og er i alt på ca. 3 km. 

Forslagene skal afklares med grundejerne, som er 
Naturstyrelsen, kommunerne og private grundejer-
foreninger. Der skal opnås tilladelse i henhold til 
bl.a. strandbeskyttelseslinien.

D. Adgangsforhold

Ny kørefast belægning i cykelgrus udlægges i aftalt 
bredde på en måtte af geotekstil, Kyststien ved Hov.
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Parkering
For at afklare, om det vil være muligt 
at skabe aflastningsparkeringer i 
spidsbelastningsituationer om sommeren, foreslås 
det, at kommunerne gennemfører er tværgående 
parkeringsundersøgelse.

Retablering af strandsø og naturpleje

Kortene side 8 viser bl.a., at der på nordsiden af 
Kying Næs tidligere har været en afsnøret strand-
sø, der er opstået bag aflejringer langs kysten. 
Strandsøen er i dag goet til i bl.a. siv og rørskov. 

Det er partnerskabets ønske at retablere strandsø-
en ved oprensning og supplerende naturpleje og 
dermed tilføje området større variation til gavn for 
områdets fugle og vildt.

Den tilgroede strandsø gemmer sig under sivene.
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Afmærkningspæle, piktogrampæle og 
ruteafmærkninger 
Det anbefales, at anvende Naturstyrelsens skilte-
koncept til al formidling i Norsmindeområdet, da 
Naturstyrelsen alligevel skal anvende konceptet 
på egne arealer, og Odder Kommunes Grønne 
Råd har vedtaget at anvende dette koncept i det 
åbne land. Signalfarver på træværk går på at vise 
publikum, om man befinder sig på private eller of-
fentlige arealer. Af historiske grunde anvendes rød 
for statslige arealer, sort for kommunale arealer og 
brun for private arealer.

Det giver publikum mulighed for at aflæse om man 
er på offentlige eller private arealer, hvortil der 
knytter sig forskellige færdselsregler jf. naturbeskyt-
telsesloven.

Naturstyrelsens skiltedesign foreslås anvendt 
konsekvent ved renovering og etablering af 
formidling.Derfor bør al eksisterende formidling 
gennemgås med henblik på konvertering til dette 
system som en del af partnerskabets aktiviteter.

Formidling
I forbindelse med en forbedring af adgangsmulig-
hederne ved Norsminde, er det også ønsket at 
etablere formidling, der omhandler områdets gode 
historier. Disse historier skal gøre det muligt for gæ-
sten i landskabet at få et større udbytte af besøget.

Historierne skal også medvirke til at skabe et øget 
tilhørsforhold for den lokale beboer samt kunne 
anvendes i undervisningsmæssig sammenhæng. 
Det er tanken, at arkiver og museer inddrages i 
formidlingsarbejdet.

Der ønskes derfor opsat kort- og infotavler samt 
digitale fortællinger via QR-koder på centrale ste-
der langs de opgraderede stier og ved P-pladser, 
fitness-stationer etc.

Private områder
Kommunens område
Statens område

Afmærkningspæle

Pictogrampæle Ruteafmærkninger

Der blev i 1875 opsat en buste af Frederik 7. på 
kirkeruinen. Området med kirkeruinen er ejet af 
Naturstyrelsen, der har opsat en formidlingstavle 
om stedet.
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E. Formidling og markedsføring

Digital formidling  
Flere steder i f.eks. Odder Kommune og langs 
Gudenåen er der etableret digital formidling, 
hvor man via mobiltelefonen kan ”ringe til en 
historie” eller scanne en QR-kode, som leder til 
en hjemmeside med historier, videoer, billeder, 
lydfiler etc.

Den digitale formidling vil i de kommende år blive 
videreudviklet og drage fordel af de teknologiske 
landvindinger, der hele tiden foregår. Det er oplagt 
at etablere formidling via de meget fleksible mulig-
heder, der knytter sig til, at publikum selv er i besid-
delse af det nødvendige værktøj – den moderne 
smartphone med indbygget gps. Og ejerskab af 
smartphones breder sig hastigt.

Blandt de største svagheder kan nævnes den me-
get variende dækning af mobilsignalet, behovet for 
at kunne oplade mobiltelefonerne og til en vis grad 
omkostningerne til at downloade information – især 
roaming-afgift for gæster fra udlandet. 

Mobil digital formidling kan supplere opsætning 
af infotavler, brochurer og udstillinger, men ikke 
erstatte disse måder at formidle på, som hver især 
har deres styrker og svagheder.

Det er vigtigt, at digital formidling designes til 
målgrupper og til de platforme, publikum anvender 
– smartphones, tablets, PC’ere, storskærme etc. 
Generelt er mobile websites bredere anvendelige 
end applikationer, der skal designes i flere udgaver 
til et udvalg af mobile styresystemer i de forskellige 
typer af smartphones. 

Mobile websites er som nævnt afhængige af mobil-
signal, hvilket kan være en svaghed flere steder – 
især i landdistrikterne mellem de større bysamfund.

QR-koder – erfaringer fra Søhøjlandet
OplevSøhøjlandet og OplevGudenaa har med 
bidrag fra bl.a. Landdistrikspuljen under By- og Bo-
ligministeriet, Region Midtjylland, Den Europæiske 
Regionalfond og sidst Nordea-fonden arbejdet med 
at udvikle et koncept for digital formidling.

Udviklingsarbejdet i Søhøjlandet og ved Gudenåen 
har bevirket, at der er indledt et samarbejde med 
Foreningen Historisk Atlas, som landsdækkende 
hoster kulturhistorier på platformen HistoriskAtlas.dk. 

Publikum kan via smartphonen og QR-koder hente 
geo-koordinerede natur- og kulturhistorier – indlæst 
af museer, biblioteket eller lokalhistoriske arkiver 
på HistoriskAtlas.dk. Adgang til at indtaste data på 
HistoriskAtlas kræver et medlemsskab af Forenin-
gen Historisk Atlas.

QR-koder i Odder Kommune
I det grønne partnerskab ved Hov, som blev indviet 
i 2014, har Odder Museum / Moesgaard Museum 
udarbejdet en række digitale fortællinger, som er 
speaket på dansk, engelsk og tysk. 
Disse historier er indlæst på HistoriskAtlas.dk, og 
langs en afmærket Kyststi er der opsat ca. 25 QR-
koder, hvor man kan hente historierne.

En tilsvarende indsats er netop iværksat for Tunø 
gennem et grønt partnerskab.

Hou Maritime Idrætsefterskole
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Markedsføring
Krydsfelt Norsminde vil gerne påtage sig – gen-
nem egen hjemmeside www.krydsfelt-norsminde.
dk og sin facebook gruppe – at være en slags tale- 
og markedsføringsorgan for lokalområdet:. Det vil 
bl.a. sige, at hjemmesiden løbende vil orientere om 
Norsminde generelt og partnerskabsprojektets ud-
vikling. En overordnet markedsføring – vendt mod 
områdets turister kan ske via et samarbejde med 
bla. VisitOdder og VisitAarhus.
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Eksempler på A2-kortbord og A3-infotavler fra Vejerslev Skov

A2 & A3 kortborde
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Billederne viser et eksempel på en indsats ved 
hjælp fra frivillige ved Knudhule Strand ved Ry. Ar-
bejder, som kræver farligt værktøj udføres normalt 
af professionelle, så sikkerheds- og forsikrings-
forhold er varetaget korrekt. Under kyndig ledelse 
af f.eks. Naturstyrelsens snedkere kan frivillige 
etablere bord/bænke-sæt, nedgrave skiltestandere 
etc. og stå for almindelig klargøringsarbejder, ren-
holdelse m.v.

Frivillig indsats

Vær med til at realisere Jeres ideer
Der er tanken, at lokale kræfter på frivillig basis bi-
drager til etableringen af partnerskabets aktiviteter 
med en praktisk indsats.

Det handler typisk om opgaver, som lokalbefolknin-
gen selv kan udføre med vejledning fra professio-
nelle aktører som f.eks.:

• Nedgravning af borde/bænke-sæt
• Nedgravning af afmærknings- og rutepæle
• Nedgravning af stativer til informationstavler
• Klargøring af arealer til placering af f.eks. 

fitness-redskaber
• Deltagelse i naturpleje- og oprydningsopgaver

Krydsfelt Norsminde vil kunne stå for indkaldelse 
af frivillige og udarbejdelse af arbejdsprogrammer, 
fremskaffelse af værktøj etc. 

Der budgetteres med, at frivillige kræfter i regi af 
Krydsfelt Norsminde vil kunne levere i alt 400 frivil-
ligtimer i projektet. 
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Økonomi – Odder Kommune

Budgettet omfatter udelukkende anlæg og 
aktiviteter i Odder Kommue. 

Aarhus Kommune har tilkendegivet, at man gerne 
vil gå ind i samarbejde med lokale kræfter om 
konkrete anlægsprojekter. 

Derfor vil økonomien til disse anlæg bero på, 
hvilken løsning Aarhus Kommune og den 
pågældende aktør ønsker at etablere.

Finansiering af ideer
Det er forventningen, at det samlede budget i Od-
der Kommune skal realiseres ved bidrag fra en 
række forskellige kilder:

• Friluftsrådets udlodningsmidler
• Odder Kommunes pulje til grønne initiativer
• Kommunale anlægsbidrag
• Den Lokale Aktions Gruppe Odder-Hedensted
• Private fonde

Det er muligt i Odder Kommune at søge finan-
siering fra LAG Odder-Hedensted, hvilket ikke er 
muligt i Aarhus Kommune. 

Norsminde Ny Handelsplads har tidligere modtaget 
tilsagn om støtte fra LAG-Odder under den gamle 
ordning. Da dette projekt ikke blev realiseret inden 
den 1. juli 2015, bortfaldt tilsagnet, og der er nu 
ansøgt på ny til Fiskehus/handelsplads under 
delordningen om ”arbejdspladser”. 

Det er intentionen senere igen at ansøge LAG 
Odder-Hedensted om tilskud via ordningen om 
”rammevilkår”.

Da administrationen af tilskud fra LAG Odder-
Hedesnetd også medfører, at disse tilskud skal 
afrapporteres særskilt, er det samlede projekt 
opdelt i tre delprojekter jf. budgettet på næste side.

Odder Kommunes Landdistriktspulje og ejeren af 
Fiskehuset har givet tilsagn om at yde tilskud til 
delprojektet om Fiskehus/Handelsplads.

Endvidere er der ansøgt om midler fra Friluftsrådet 
til hele projektet.

Økonomisk administration
- momsafløftning/mellemfinansiering
Finansieringen af partnerskabets aktiviteter i Odder 
Kommune skal, som nævnt, findes fra forskellige 
kilder, men der skal aflægges et samlet regnskab. 
Tilskudsmidler kan først udbetales, når hele projek-
tet er udført. 

Det betyder også, at partnerne har foreslået, 
at Odder Kommune går ind med en overordnet 
rolle som ansøger og praktisk administrator 
på økonomiske bidrag til projektet på vegne af 
partnerskabet. Byrådet i Odder Kommune har 
besluttet, at dette er muligt.

Dermed kan kommunen sikre moms-afløftning på 
offentligt retlige midler og anmodes om at stå for 
mellemfinansiering, indtil det endelige regnskab kan 
aflægges og bidragene hentes hjem. 

Driftsbudget 
- forventede driftsudgifter og driftsansvarlig
Som udgangspunkt vil der ikke fra partnerskabets 
side blive igangsat aktiviteter, der ikke er efter-
spurgt, og som derfor ikke har en driftspartner. 

Ejerskabet til de aktiviteter, som det lykkes at finan-
siere, vil derfor blive fordelt mellem partnerne, som 
påtager sig driftsansvaret. 

Det er forventningen, at kommunerne og Natursty-
relsen vil påtage sig at stå for driften af nogle af de 
mere tværgående delprojekter som f.eks. stier og 
formidling, ligesom det også er tilfældet i dag.

Se det fulde budget i Odder Kommune for det 
grønne pratnerskab på næste side.
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Budget for det grønne partnerskab ved Norsminde, Odder Kommune, september 2016
– samt forslag til inddeling i delprojekter (vist med farvede kolonner)

Budgettet er ekslusive 25 % moms

Kusulenter Timer Timepris LAG1 LAG2 Rest I alt
Projektledelse 120 700 84.000 84.000
Ansøgninger, myndighedsgodkendelser 100 700 20.000 50.000 70.000
Arkitektbistand, Handelsplads/Fiskehus, fase 1 120 700 84.000 84.000
Arkitektbistand, Handelsplads/Fiskehus, fase 2 117 700 81.900 81.900
Ingeniør/jordbundsundersøgelse 30 700 21.000 21.000
Tovholderi og servicering af frivilligindsats 60 700 15.000 27.000 42.000
Regnskab og afrapportering 60 700 15.000 27.000 42.000

Konsulenter i alt 189.000 50.000 185.900 424.900

Projektansættelser Timer Timepris I alt
Intern løn, Odder Kommune 100 300 30.000 30.000

Projektansættelser i alt 0 0 30.000 30.000

Frivilligt arbejde, støtteberettiget
Etablering af faciliteter, Odder Kommune 300 100 15.000 15.000 30.000

Frivilligt arbejde, støtteberettiget, i alt 0 15.000 15.000 30.000

Anlægsarbejder
Friluftstiltag inkl. levering meter / stk.m / stk pris Arbejdsløn Materialer I alt
Borde/bænkesæt til nedgravning 10 4800 48.000 48.000 48.000
Grillriste til bordplader 10 1600 16.000 16.000 16.000
Svinggrills 5 3000 15.000 15.000 15.000
Grillhytte med 3 sheltere 1 180000 90.000 90.000 180.000 180.000
Indkøb af affaldsstativer 10 2500 25.000 25.000 25.000
Maskiner og arbejdsplads 7.500 7.500 15.000 15.000
Friluftstiltag inkl. levering, i alt 0 180.000 119.000 299.000

Adgangsforhold inkl. levering
Piktogrampæle 15 574 8.610 8.610 8.610
Ruteafmærkningspæle 15 369 5.535 5.535 5.535
Standardpiktogrammer 35 75 2.625 2.625 2.625
Specialpiktogrammmer 25 100 2.500 2.500 2.500
Afsætning af afmærkninger 7.000 7.000 7.000
Vejviserskilte 6 1854 11.124 11.124 11.124
Skilteflader til vejviserskilte 24 280 4.000 4.000 4.000
Belægningsforbedringer – Norsminde Havn 200 500 50.000 50.000 100.000 100.000
Adgangsforhold inkl. levering, i alt 0 0 141.394 141.394

Naturpleje og restaurering
Oprensning af strandsø 25.000 25.000 50.000 50.000
Naturpleje og restaurering, i alt 0 0 50.000 50.000

Andre leverandørydelser
Naturlegeplads 125.000 125.000 250.000 250.000
Norsminde Oplevelseshavn 25.000 25.000 50.000 50.000
Indkøb og indretning af container til Ny Handelsplads 169.750 169.750 339.500 339.500
Handelsplads/Fiskehus, fase 1 307.563 307.563 615.126 615.126
Handelsplads/Fiskehus, fase 2 455.438 455.438 910.876 910.876
Inventar til Fiskehus og Handelsplads, fase 1 0 70.000 70.000 70.000
Inventar til Fiskehus og Handelsplads, fase 2 0 25.000 25.000 25.000
Maskiner og arbejdsplads 7.500 7.500 15.000 15.000
Andre leverandørydelser, i alt 1.024.626 250.000 1.000.876 2.275.502

Formidling og information
Skilte m.v.
A2-kortborde i signalfarver 5 3500 17.500 17.500 17.500
A3-kortborde i signalfarver 5 1270 6.350 6.350 6.350
Fremstilling af grundkort til kortborde og folder 15.000 15.000 15.000

5 3.000 3.000 3.000
Layout og montage af A3-kortborde 5 2.500 2.500 2.500
Indkøb af illustrationer til A2- og A3-kortborde 20.000 20.000 20.000
Print, A2 og A3-kortborde 10 850 8.500 8.500 8.500
Skilte m.v., i alt 0 0 72.850 72.850

Diverse formidlingsopgaver inkl. levering
Fremstilling af digitale historier, DK 12 2500 30.000 30.000 30.000
Oversættelser, UK og D 12 1000 12.000 12.000 12.000
Indtaling og studietid 12 500 6.000 6.000 6.000
Fremstilling af QR-koder 12 250 3.000 3.000 3.000
Udvikling af undervisningsmateriale til skolekasser 35.000 35.000 35.000
Print af undervisningsmateriale til skolekasser 10.000 10.000 10.000
Diverse formidlingsopgaver inkl. levering i alt 0 0 96.000 96.000

Formidling / markedsføring
15.000 15.000 15.000

Køb af illustrationer til folder 15.000 15.000 15.000
Print af folder 15.000 15.000 15.000
Etablering af undervandskamera ved slusen 30.000 30.000 60.000 60.000
Opbygning af digital Norsminde-portal 30.000 10.000 40.000 40.000
Formidling / markedsføring i alt 0 0 145.000 145.000

Revision af regnskab
Revisor 10.000 10.000 10.000

Revision af regnskab i alt 0 0 10.000 10.000

Etableringsomkostninger eksklusive moms 1.213.626 495.000 1.866.020 3.574.646

Layout og montage af A2-kortborde

Lay-out af folder

Fortsættes næste side
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Budget for det grønne partnerskab ved Norsminde, Odder Kommune, september 2016
– samt forslag til inddeling i delprojekter (vist med farvede kolonner)

Budgettet er ekslusive 25 % moms

Kusulenter Timer Timepris LAG1 LAG2 Rest I alt
Projektledelse 120 700 84.000 84.000
Ansøgninger, myndighedsgodkendelser 100 700 20.000 50.000 70.000
Arkitektbistand, Handelsplads/Fiskehus, fase 1 120 700 84.000 84.000
Arkitektbistand, Handelsplads/Fiskehus, fase 2 117 700 81.900 81.900
Ingeniør/jordbundsundersøgelse 30 700 21.000 21.000
Tovholderi og servicering af frivilligindsats 60 700 15.000 27.000 42.000
Regnskab og afrapportering 60 700 15.000 27.000 42.000

Konsulenter i alt 189.000 50.000 185.900 424.900

Projektansættelser Timer Timepris I alt
Intern løn, Odder Kommune 100 300 30.000 30.000

Projektansættelser i alt 0 0 30.000 30.000

Frivilligt arbejde, støtteberettiget
Etablering af faciliteter, Odder Kommune 300 100 15.000 15.000 30.000

Frivilligt arbejde, støtteberettiget, i alt 0 15.000 15.000 30.000

Anlægsarbejder
Friluftstiltag inkl. levering meter / stk.m / stk pris Arbejdsløn Materialer I alt
Borde/bænkesæt til nedgravning 10 4800 48.000 48.000 48.000
Grillriste til bordplader 10 1600 16.000 16.000 16.000
Svinggrills 5 3000 15.000 15.000 15.000
Grillhytte med 3 sheltere 1 180000 90.000 90.000 180.000 180.000
Indkøb af affaldsstativer 10 2500 25.000 25.000 25.000
Maskiner og arbejdsplads 7.500 7.500 15.000 15.000
Friluftstiltag inkl. levering, i alt 0 180.000 119.000 299.000

Adgangsforhold inkl. levering
Piktogrampæle 15 574 8.610 8.610 8.610
Ruteafmærkningspæle 15 369 5.535 5.535 5.535
Standardpiktogrammer 35 75 2.625 2.625 2.625
Specialpiktogrammmer 25 100 2.500 2.500 2.500
Afsætning af afmærkninger 7.000 7.000 7.000
Vejviserskilte 6 1854 11.124 11.124 11.124
Skilteflader til vejviserskilte 24 280 4.000 4.000 4.000
Belægningsforbedringer – Norsminde Havn 200 500 50.000 50.000 100.000 100.000
Adgangsforhold inkl. levering, i alt 0 0 141.394 141.394

Naturpleje og restaurering
Oprensning af strandsø 25.000 25.000 50.000 50.000
Naturpleje og restaurering, i alt 0 0 50.000 50.000

Andre leverandørydelser
Naturlegeplads 125.000 125.000 250.000 250.000
Norsminde Oplevelseshavn 25.000 25.000 50.000 50.000
Indkøb og indretning af container til Ny Handelsplads 169.750 169.750 339.500 339.500
Handelsplads/Fiskehus, fase 1 307.563 307.563 615.126 615.126
Handelsplads/Fiskehus, fase 2 455.438 455.438 910.876 910.876
Inventar til Fiskehus og Handelsplads, fase 1 0 70.000 70.000 70.000
Inventar til Fiskehus og Handelsplads, fase 2 0 25.000 25.000 25.000
Maskiner og arbejdsplads 7.500 7.500 15.000 15.000
Andre leverandørydelser, i alt 1.024.626 250.000 1.000.876 2.275.502

Formidling og information
Skilte m.v.
A2-kortborde i signalfarver 5 3500 17.500 17.500 17.500
A3-kortborde i signalfarver 5 1270 6.350 6.350 6.350
Fremstilling af grundkort til kortborde og folder 15.000 15.000 15.000

5 3.000 3.000 3.000
Layout og montage af A3-kortborde 5 2.500 2.500 2.500
Indkøb af illustrationer til A2- og A3-kortborde 20.000 20.000 20.000
Print, A2 og A3-kortborde 10 850 8.500 8.500 8.500
Skilte m.v., i alt 0 0 72.850 72.850

Diverse formidlingsopgaver inkl. levering
Fremstilling af digitale historier, DK 12 2500 30.000 30.000 30.000
Oversættelser, UK og D 12 1000 12.000 12.000 12.000
Indtaling og studietid 12 500 6.000 6.000 6.000
Fremstilling af QR-koder 12 250 3.000 3.000 3.000
Udvikling af undervisningsmateriale til skolekasser 35.000 35.000 35.000
Print af undervisningsmateriale til skolekasser 10.000 10.000 10.000
Diverse formidlingsopgaver inkl. levering i alt 0 0 96.000 96.000

Formidling / markedsføring
15.000 15.000 15.000

Køb af illustrationer til folder 15.000 15.000 15.000
Print af folder 15.000 15.000 15.000
Etablering af undervandskamera ved slusen 30.000 30.000 60.000 60.000
Opbygning af digital Norsminde-portal 30.000 10.000 40.000 40.000
Formidling / markedsføring i alt 0 0 145.000 145.000

Revision af regnskab
Revisor 10.000 10.000 10.000

Revision af regnskab i alt 0 0 10.000 10.000

Etableringsomkostninger eksklusive moms 1.213.626 495.000 1.866.020 3.574.646

Layout og montage af A2-kortborde

Lay-out af folder

Fortsat fra forrige side
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Vær med til at realisere Jeres ideer!

www.krydsfelt-norsminde.dk


