12. oktober 2017
Projekter nord for fjorden
Projektforslag
”Stisystemer i strandarealerne ved Ajstrup og Norsminde”
Udarbejdet af Leif-Henning Jensen, Ajstrup 10. oktober 2017
Foreningsoplysninger og ejerskab
Projektet er optaget på Krydsfelt Norsmindes styregruppes aktivitetsliste.
Ideen kommer fra ”Idekatalog for et grønt partnerskab ved Norsminde”.
Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening varetager ejerskabet af dette
projekt.
Kontaktoplysninger for projektet
Leif-Henning Jensen, Rønnevænget 14, 8340 Malling, +45 30316440,
LHJ@12move.dk.
Beskrivelse af projekt
Projektet går i sin helhed ud på at fastholde og etablere brugbare stisystemer
(ca. 1 km’s længde) med stabile belægninger i området.
Projektet går ligeledes ud på enten at få nedlagt eller få tydeliggjort de
eksisterende stier med markeringspæle iht. opsatte skilte samt ikke mindst
beskyttelse af strandengen mellem Strandbovej og Norsminde Havn, så der
ikke etableres mere eller mindre tilfældige og uhensigtsmæssige trampestier.
Der bliver tale om at etablere kørefast stibelægning i området ved kysten, som
øger tilgængeligheden for alle målgrupper af gæster i naturen – herunder
handicappede, vandrere, kørestolsbrugere, rollator-brugere, klap- og
barnevogne etc.
Alle stier der foreslås belægnings forbedret, er som udgangspunkt eksisterende
stier i strandareal området.
Sammen med eksisterende grusveje i området, vil det samlede stisystem også
svare til en fornuftig trave-/løbe rute, og som foreslås afmærket.
I tilknytning til stierne vil der være mulighed for at opsætte solide borde/
bænkesæt efter Naturstyrelsens koncept.
Der skal opnås tilladelse i henhold til bl.a. strandbeskyttelseslinjen samt
berørte lodsejere i området.
Periode for projekt gennemførelse
Projektet planlægges etableres 2019-2022, afhængig af opnået finansiering.
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Forventet målgruppe
Projektet vil være attraktivt for områdets beboere, men også i høj grad for
turister, dagsgæster, cyklister, vandrere mv.
Desuden vil projektet være til gavn for alle der vil nyde den danske natur og
vælger dette område som udflugtsmål.
Synliggørelse og tilgængelighed
Der planlægges opsat et begrænset antal skilte med information,
affaldsbeholdere, bænke, relevante skiltesymboler mm.
Budget for udgifterne til projektet
Beskrivelse

Kr. excl moms

Sti/vej materialer
Skilte, Oversigtstavle mm.
Anlægsarbejde
Borde, bænke, affaldsbeholdere mv
Total

30.000
30.000
160.000
10.000
230.000

Ansøgt tilskud
Der er p.t. ikke ansøgt om finansiering.
Etablering og vedligeholdelse
Projektet etableres ved lokale aktører og ved lokalt samarbejde.
Aarhus kommune vedligeholder stierne fremadrettet, efter denne forbedring.
Finansiering
Planlægges at fremkomme via kommunalt-, regionalt- statslig støtte til
fremme af sundhed, samt private fonde.
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