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1. Visioner – ønsker for fremtidens landskab og landsby
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a. Generelt
God sammenhæng mellem intensivt landbrug/natur - og plads til dem begge
Flere indbyggere i området
Mere turisme
Lave interessante ting der kan tiltrække tilflyttere og rekreative turister
Lokale råvarer: egnsprodukter / gårdbutikker
Øget tilgængelighed for alle. Bedre vedligeholdelse af færdselsmuligheder
Udbygning af Kystruten – flere rundtursstier i ådalene
Bedre skiltning. Bedre info om områdets muligheder til turister - og lokale
Satse på fællesskab og godt sammenhold
Et godt samarbejde mellem kommune og private

•
•
•
•
•

b. Karby by
Skolen skal indgå i fremtidens Karby
En grønnere by m. rekreative områder og velbevarede huse.
Udsigt til vandet så mange steder som muligt
”Landsbyen med de to Da Vinci’er”
Byen og byskoven – et aktivt sted med mulighed for ”andet end bare at nyde fuglesang”

•
•
•

c. Strandengene og stranden
Bevare strandengene ...blå, mere energirigtige.
Stoppe tilgroningen af strandengene med tagrør og siv
Synliggørelse af naturen

•
•

d. Landbrugslandet
Grønne øer og læbælter til vildtpleje, hensyn til mennesker og især dyr. Naturstier i slugterne
Fælles energiprojekt: Bruge gårdenes store frie tage til solcelleanlæg. Sognets beboere kan
købe andele svarende til deres el-forbrug

2. Værdier
- De græssede strandenge
- De græssede dalforløb ind i landet
- At kunne gå langs strand ved Karby
- Gåture ved Skyttevej/Karby Enge

3. Potentialer – muligheder
-

Arealet mellem Vadkæret og byen
Torp Lergrav
Blåborg
Nees Sund færgehavn
Karby Mark med udsigter
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3. Konkrete forslag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a. Stier og rekreative anlæg mv.
Da Vinci-broen og stiforbindelser hertil: Tydelig skiltning af broen. Omlægning af stien mod
nord og vedligehold af stien i samarbejde beboerne/kommunen.
Ny natursti fra Da Vinci-broen – Spangå – Blåborg – Ejstrup Bæk – Karby
Ved Blåborg info-tavle og bænk
Offentlig adgang til Thorsbjerg jættestue m. info-tavle og QR-kode
Årbjerg Torn og adgangsforhold: Forbedring af stien og reparation af trappen. Skiltning
Stiforløb fra Næssundvej videre langs dalen
Sti fra færgehavnen til Karby
Vandsport og kajakudlejning som turistattraktion, med base både i Nees og Karby vig
Lystbådehavn / anlægsplads ved Nees Sund (mindre lystbåde, kajakker) med klubhus og
cykeludlejning
Herberg i nedlagte landbrugsbygninger
Nyt naturcenter
Nyt feriecenter ved Nees Sund
Sommerhusområde ved Nees Øre

•
•

b. Karby by
Landsbyskov, måske ved eller på de to byggegrunde syd for byen
Byskov mellem Vadkæret og landsby med kondibane, bålplads, natursti og evt. udvidet sø
Blotlæggelse af Ejstrup Bæk bag skolen
Naturgenopretning af Vadkær Ådal
Skolen som kajakskole / herberg for vandrere
Ny ’Da Vinci’-bro over Karby Bæk ved stranden
Skabe vandudsigt i Fælledparken ved udskiftning af beplantning mod vejen med noget lavt
Store træer ved skolen udskiftes med lav beplantning
Når Karby Bæk frilægges og rensningsanlægget lukkes, så kajak-ophalerplads og ændring af
huset til bådehus/kajakgarage. Oprensning af åen
Campingbus-parkering og tømmeplads. Evt. ved rensningsanlægget.
Forskellige løberuter med udgangspunkt i ny frugtlund. Info-tavle med ruter og QRkoder

•
•
•
•

c. Stranden og strandengene
Nedlægge pumpelav ved Karby Strandenge (Skyttevej)
Indhegning og afgræsning af Karby Enge - oprettelse af græsningslav/’landsbykvægfarm’
Madsbjerg Enge til vådområde
Bevare engblommer på kysten ved Nees Sund.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Sognets beboere - iht. fotokonkurrencen:
1. Hotspots - Særligt værdsatte steder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karby Vig – skøn natur og indsigt mod kirken
Karby Kirke
Vadkær Ådal – fin kontrast til kulturlandskabet
Kæret omkring Ejstrup Bæk
Engen nord for Karby
Kystskrænt og strand ved Thorsbjerg
Egons mindelund
Landbrugslandet ved Hovmøllevej
De afvandede arealer mellem Skyttevej og Næssundvej – mødet mellem natur/kultur
Udsigten fra Årbjerg Torn mod Thy, med græssede enge
Færgen og færgelejet med sommeraktiviteter
Udsigten fra Kringsholmen ud over Stenklipperne
De smukke udsigter over kystskrænter, enge og fjord
De åbne landskaber omgivet af fjorden, samspillet mellem himmel og hav

2. Notspots - Forslag til forbedringer:
•
•
•
•
•

Mangel på bænke og borde ved Karby Vig
Karby bypark: fint sted – men misligholdt
Karby – Det nye anlæg: her mangler stole og borde/bænke: Busstoppestedet: nyt busskur
Årbjerg Torn: Dårlige adgangsforhold - Tilgroning med krat
Skydebanen på Skyttevej, bygninger trænger til oprydning

•
•
•
•

Ikke alle bænke og broer pynter i landskabet, men de er uundværlige
Tilgroning med rørskov på Engdraget ved Skyttevej
Rester af skydebanen ved stien mellem Skyttevej og fjorden (bør fjernes)
Ruin på Nørvej: Emmahus

Landmændene – iht. landbrugsundersøgelsen:
1. Særligt værdsatte steder:
•

Kysterne, især Årbjerg Torn, Mågerodde, Nees Sund, Karby Vig

2. Forringelser som er sket:
•
•

Forfaldne bygninger
Tilgroede småparceller

3. Forbedringer som er sket:
•
•
•
•
•

Forbedrede adgangsforhold
Naturlegeplads
Bro
Gadekær
Forfaldne huse væk
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Kommunen:
1. Visioner
•
•

a. Landsbyen
Forskønnelse af og oprydning i landsbyens kulturmiljø
Støttepunkt for vandrere og folk, der kører ad margueritruten eller solruten

•
•
•
•
•

b. Naturen
Natura2000-områder: Forbedre naturens tilstand, bevare strandtudsen
Vådområde Madsbjerg Enge: Fjernelse af kvælstof, øget natur
Natura 2000-udpegningen ses som et potentiale og som et brand, man markedsfører sig på
Strandengene som et ”stilleområde”, hvor fokus er på naturen og dennes oplevelsesværdi
Østsiden af byen som et livligt aktivitetscenter

2. Konkrete tiltag og forslag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Natura2000 handleplaner
Solruten og Vandreruten
Landsbyfornyelse/forskønnelse
Vådområdeprojekt i Madsbjerg enge
Græsningslav (kreaturer) m. salg af kød hos slagteren i Hvidbjerg
Genopretning af Ejstrup Bæk
Info-tavler og foldere om strandengene og kystens dyreliv
Interaktivt besøgscenter
Faste ture med naturvejleder
Fugletårne
Afmærkning af eksisterende stier
Faciliteter til undervisning i Natur & Teknik fra Hvidbjerg skole (måske primitiv naturskole)
Udsigtspunkter og frokostbænke i Karby
Shelter- og teltplads med vandpost og muldtoilet
Årlige naturplejedage / -arrangementer

3. Støttemuligheder:
•
•
•

a. Planlægning:
Landskabsstrategi
Kommuneplan tema
Lokalplan

•
•
•

b. Økonomi
Landsbyfornyelse
Rådgivning og fondraiser ved Morsø Kommune
LAG/landdistriktsrådet

