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Drøftelser på busturen
Den oprindelige busrute, som er med i Vibekes N’s præsentation, blev ændret undervejes pga. af
lokales kendskab til området, således at vi kunne benytte os af spændende smutveje i landskabet.
Busturens første stop var ved broen over Spangå. Her blev der talt om græsning af engene (og
mangel på samme), havspejlsstigninger, en sti fra kysten langs Spangå (dette kunne begrænses til en
trampesti langs markveje og skel), og vikingernes sejlads ind til Blåborg blev omtalt. Desuden blev
der talt om minkfarmen på toppen af dalsiden, og hvordan denne var passet ind i landskabet
(forankring af huse i landskabet ved beplantning bagved).
Næste stop var Da Vinci-broen, hvor der blev talt om, hvor ofte folk var herude, den manglende
fortsættelse af stien, en mulig fortsættelse af stien plejet af de lokale og støttet med benzin og
redskaber af kommunen (man skal ikke fra borgernes side have udgifter ved vedligeholdelsen),
pilgrimsruten og udsigten over strandengene. Desuden blev der talt om, hvad områdets NATURA
2000-udpegning betød for samfundets prioritering af områdets naturværdier og samfundets
fremtidige betalingsvillighed. Medlemmerne af strategigruppen blev desuden spurgt, hvornår de
sidst havde været ved broen – mange havde været der for nylig.
På vej mod Blåbjerg talte vi om den gamle lergravs historie og formål, den gode landbrugsjord i
området og de høje udbytter, hegnsplantning (for 20 år siden blev der plantet mange nye læhegn).
Ved Blåborg fortalte Per G.M. om voldstedernes udnyttelse som tilflugtssteder under urolige tider i
middelalderen (1250-1350) som værn mod fjender. Benedicte mente, at Blåborg havde tilknytning
til Harald Blåtand. Der er engang blevet taget olieprøver i området, de viste ingen tegn på olie, men
skabte en kilde. Da man udgravede under en nærliggende gård, fandt man en kranieskal og andre
tegn på tidligere beboelse.
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På vej mod Karby Mark talte vi om det velholdte og fremtrædende dige øst for Torp, den nye sø ved
Ejstrup Bæk, fjernelse af træer, blotlæggelse af åen, det karakteristiske græssede dalforløb (”helt
unikt”). Der blev desuden talt om vindmøllekvoter, vindmøllerne der var forsvundet i de sidste ti år,
masten og kirketårnet, det nye sommerhus på toppen på Karby Mark, de meget få ferieboliger i
området, muligheden for at lave nedlagte landbrugsejendomme om til sommerhuse. Vibeke N. talte
om de særlige oplevelsesmuligheder, som Karby Mark har at tilbyde, og adgangsmulighederne.
Ved Nees Sund talte vi om de nuværende kajak-, vandski- og bademuligheder, om adgangen til Thy
med færgen, om overnatningsmulighederne i sognet, en mulig lystbådehavn, et nyt feriecenter,
kajakudlejning og -turisme, om området kunne knyttes tættere sammen med Karby, bådpladser her
eller i Karby? (langt fra Karby til fods, men man kunne gå en god tur til Karby fra havnen), klubhus
til mindre lystbåde, cykeludlejning, de nærmeste havne, at skolen kunne bruges til kajakskole (hvor
børnene kunne øve sig i Karby Vig) eller herberg (hvor folk klarer sig selv, men med et par
viceværter), backpackers og integrering af herberger i nedlagte landbrugsbygninger på
pilgrimsruten, cykelturisme, selvbetjeningsvandrehjem (med kode eller nøgle tilsendt på forhånd).
På vej tilbage mod skolen talte vi om og så de uudnyttede byggegrunde lige syd for Karby by.
Anlæggelsen af en landsbyskov blev foreslået, og vi talte om, hvordan en evt. landsbyskov skulle
passes ind i landskabet (måtte ikke lukke for meget af).

