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Kultur– og Naturstien er
fuldt finansieret
Udvalget for SBU - Sundhed og Bæredygtig Udvikling, Aalborg Kommune bevilligede d. 9. december 2009 ekstra kr. 191.710 fra Fyrtårnsmidlerne som restfinansiering.
Der er givet følgende tilsagn:
•

Lokale Grønne Partnerskaber

kr.

700.000

•

Fyrtårnsmidlerne, Aalborg Kommune

ca. kr.

442.000

•

Friluftsrådet

ca. kr.

228.000

•

Aage V. Jensen Naturfond

kr.

250.000

•

FiskeriLAG Midt-Nord

kr.

150.000

•

Region Nordjylland, Vækstforum

kr.

150.000

•

Skov– og Naturstyrelsen, Himmerland

kr.

140.000

Tilsagn i alt

ca. kr. 2.060.000

I en del af ansøgningerne oplyste vi at Vokslev Samråd skulle betale
moms af etableringsudgifterne. Men da Aalborg Kommune jo heldigvis har indvilliget i at overtage økonomistyringen bliver dette ikke
tilfældet. Til gengæld skal der så betales moms af nogle af tilskuddene, ligesom nogle af bidragsyderne sandsynligvis vil nedsætte deres tilsagn lidt, når vi oplyser dem om budgetændringen.
Vi forventer derfor, at summen af de samlede tilsagn ender på ca.
kr. 1.800.000.
D. 10. december 2008 søgte vi SBU-udvalget om kr. 250.000 i tilskud fra fyrtårnsmidlerne, hvilket blev bevilliget d. 12. december
2008. Så SBU var både den første og den sidste bidragsyder, og
hele finansieringen kom altså på plads på lige under 1 år.
Som vi fortalte i sidste nummer af nyhedsbrevet så er det desværre
ikke lykkedes kommunen at finde midler til at etablere faunapassagen. I forbindelse med at kommunen har fået lov til at låne 200 millioner, har Vokslev Samråd sendt en skrivelse til alle medlemmerne i
Teknik– og Miljøudvalget, og så mindeligt bedt om at restsummen
på ca. kr. 600.000 bevilges. Budgettet på faunapassagen andrager
ca. kr. 1.600.000, og der er givet tilsagn om 50 % medfinansiering
fra Fiskeplejemidlerne. De sidste ca. kr. 200.000 er lønudgifter til
den kommunale projektering.
Det er måske en god ide lige at repetere, hvad der er faunapassage
og hvad der er Kultur– og Natursti.
Fortsættes næste side

Værsgo - et nyt
nummer at varme
sig med indendørs.

S IDE 2
Økonomi:
Kultur– og Naturstien er baseret på frivilligt initiativ, og skal finansieres gennem fonde og
puljer. Faunapassagen er et kommunalt projekt, og skal finansieres med kommunale midler.
Projekt Kultur– og Naturstien
omfatter en stiforbindelse, som starter fra pumpehuset på Hobrovej. Ved pumpehuset etableres der en adgangsforbindelse ned til åen, samt en trappe op til toppen af skråningen. På
toppen af skråningen bliver det muligt via en trampesti, at spadsere helt ned til kalkgraven.
Hele skråningen indhegnes og afgræsses for at forhindre at den springer i skov. På marken
nede ved Skov– og Naturstyrelsens område etableres en ny geologisk udgravning, som erstatning for den udgravning som i dag findes på skråningen, og som Skov– og Naturstyrelsen
vil nedlægge, da der hele tiden sker nedskridninger.
Inde på Skov– og Naturstyrelsens område kan man enten gå ind gennem Kalkgraven, eller
op på Storkebakken. Ved Skov– og Naturstyrelsens udstillingshus vil de eksisterende fundamenter fra kalkværket blive frilagt, så man kan se at der har været en fabrik i sin tid.
Endelig omfatter Kultur– og Naturstien en oprensning og etablering af den tidligere dobbelte
mølledam ved Huul Mølle, samt en stiforbindelse hele vejen rundt om dem. Denne sidste
etableringsdel er langt den mest omfangsrige og derfor også den mest bekostelige.
Projekt Faunapassage
Binderup Å føres via et stryg forbi mølledammen og opstemningen, så kun i de få timer hvor
vandmøllen bruges til demonstration, vil der løbe vand ind igennem mølledammen. Til daglig
vil der bare være en ganske lille gennemstrømning, så vandet i mølledammen ikke står og
bliver rådden. Stryget skal laves med et mindre fald, så ørreder og andre fiskearter let kan
komme længere op ad Binderup Å for at gyde. Den nuværende fisketrappe under broen er
for svært at passere for fiskene. For at skabe et jævnt fald i stryget, skal den eksist. nordligste bro erstattes af en ny, med et bundløb som ligger lidt længere nede. Da vandspejlet i
stryget kommer til at ligge væsentligt lavere end vandspejlet i mølledammen, skal der imellem stryg og mølledam laves en dæmning, hvorpå stien rundt om mølledammen skal være.
Det er denne dæmning der gør, at de to projekter gerne skal laves på samme tid. Hvis det er
muligt at lave de to projekter forskudt, så vil begge projekter blive dyrere, og beboerne i området vil blive generet to gange af de store entreprenørmaskiner. Teknik– og Miljøforvaltningen indstillede til udvalgsmødet d. 18. februar at faunapassageprojektet blev udsat til år
2011 eller senere, men udvalget udsatte afgørelsen af punktet. Punktet indeholder dog mange andre ting end faunapassagen, og vi kender endnu ikke grunden til udsættelsen.
I januar 2010 fremlagde regeringen et oplæg til nye vand– og naturplaner for kommunerne.
Af dette oplæg fremgår det, at spærringer i alle danske vandløb skal være fjernet inden år
2015. Med andre ord, så skal faunapassagen laves indenfor de næste 5 år. Derfor er det underligt, at kommunen overvejer at udsætte etableringen og miste de kr. 800.000 fra Fiskeplejemidlerne.
Og det er både dejligt og træls, at kommunen støtter Kultur– og Naturstien med kr. 441.000,
men opgiver at finde kr. 600.000 i et årsbudget på 14,4 mia. – skriver kr. 14.400.000.000 til en kommunal faunapassage, som man nu har talt om i over 10 år.
Vandmiljøafdelingen, som jo er med i arbejdsgruppen, har lovet at lave en redegørelse, om
det overhovedet er muligt at lave oprensningen af mølledammen og faunapassagen i to omgange. Det tror og håber vi selvfølgelig på, men vil selvfølgelig meget hellere have at begge
projekter gennemføres.
Vandmiljøafdelingen mener desværre ikke, at det er muligt pga. offentlige høringsfaser mm.,
at oprensningen af mølledammen kan starte til foråret, men at det må vente til sensommeren 2010. De øvrige delprojekter i Kultur– og Naturstien kan forhåbentlig opstartes til foråret
som oprindeligt planlagt.

S IDE 3

Vokslev Sogns Historie v. Ole Færch
Ole Færch er blevet færdig med sin bog om Vokslev Sogn. Den bliver på ikke mindre end 452
sider, og giver virkelig en spændende og fantastisk indsigt i egnens lokalhistorie. Alle vil
utvivlsomt kunne finde afsnit eller kapitler, som de synes er utrolig spændende.
I lokalhistorisk kredse er Ole Færch meget kendt, og har da også allerede 10 andre bøger på
samvittigheden. I 2008 blev ”Hasseris Å” udgivet, og i 2007 udkom ”Klæstruplund i Vokslev
Sogn”. Ole Færch har også skrevet artikler om gravstenene ved Vokslev Kirke.
Ole Færch stiller uden beregning manuskriptet til rådighed, og Vokslev Samråd er nu gået i
samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv for Nibe og omegn om at skaffe den nødv. kapital til en
udgivelse af bogen. Hvis dette lykkedes, så er det meningen at alle husstande i Vokslev Sogn
kan få udleveret et gratis eksemplar af bogen.
Ole Færch har for øvrigt været meget glad for den sogneaften der blev afholdt i Vokslev Forsamlingshus sidste vinter, og takker for al den hjælp deltagerne efterfølgende har ydet.

Se restaureringen af
jævnstrømsgeneratoren fra Huul Mølle
På Huul Møllelaugs hjemmeside ligger der nu en ca. 15 minutter lang video, omkring renoveringen af den gamle jævnstrømsgenerator med tilhørende el-tavle. Vandturbinen er efter sigende fra 1927, og sandsynligvis er jævnstrømsgeneratoren fra nogenlunde samme tid.
Det er Håndværkerhuset, Kattesundet i Aalborg - www.haandvaerkerhuset-aalborg.dk - der
har udført restaureringen og lavet videoen. Som det
fremgår af videoen, så har det været et kæmpearbejde, at få det hele til at skinne og fungere igen.
Huul Møllelaugs hjemmeside finder du også på

www.vokslevnet.dk
Husk at støtte restaureringen af Huul Mølle ved at betale kontingent til Huul Møllelaug.

S IDE 4

Kræftens Bekæmpelse
Vi har modtaget en anmodning fra Kræftens Bekæmpelse, lokalafdeling Nibe, om at hjælpe
med at skaffe indsamlere til Landsindsamlingen d. 11. april 2010 kl. 10 - 14.
Man kan melde sig som indsamler på
www.cancer.dk/Landsindsamling/blivindsamler
Da Vokslev Samråd gerne vil støtte det gode formål, er anmodningen hermed videregivet.

Støt vores sponsorer - de støtter Vokslev

Rostrup Maskinstation
K. & J. Søndergaard
Rodstrupvej 22

tlf. 98 35 17 03
presning af rundballer
minibig & bigballer
wrapballer samt skårlægning

Kvalitetshåndværk udføres

Aut. VVS installatør

v/ Brian Skov Jensen
Skalhuse 31B, 9240 Nibe
Telf. 98 35 59 10 - mobil 51 32 53 10

www.bsvvs.dk

Vokslev Sparekasse
Hobrovej 63, Vokslev - 9240 Nibe
Tlf. 98 35 03 20
www.vokslevsparekasse.dk
Kastetvej 21a - 9000 Aalborg
Tlf. 96 31 71 11 - www.kaai.dk

Hobrovej 61
Telefon :
Telefax :
Internet:
E-mail:

9240 Nibe
98 35 17 29
98 35 17 25
www.vokslev.dk
info@vokslev.dk

Åbningstid hver mandag kl. 1300 - 1500
Første mandag i måneden kl. 1300 - 1700

Automester Sørensen
v/ Torben Sørensen
Jacob Petersens Vej 5
9240 Nibe
Tlf.: 98 35 00 99 Mobil: 20 91 12 02

