Referat
Strategimøde: Potentialer og strategi
Torsdag d. 7. juni kl. 17:30-21:00 på Karby Friskole

Deltagere:

Karby Strategigruppe: Henning, Hans, Jens, Benedicte, Bjarne, Conny, Johannes, Karen
Margrethe, Jørgen, Ulrik og Erling
Morsø Kommune: Ann-Sophie Øberg, Arne Kirk og Karina Kobæk
Skov og Landska: Vibeke Nellemann og Jørgen Primdahl
Syddansk Universitet: Per Grau Møller

Ekspertgruppe:
Casper Lindemann: Landskabsforvalter, planlægning af stier og friluftsanlæg
Esben Munk Sørensen: Landinspektør, jordfordeling, arealregulering
Cammi Aalund Karlslund: Planteproduktion, Natur, miljø og landskab
Morten Stenak: Geograf, landskabshistorie, kulturmiljøer
Uffe Wainø: Landskabsarkitekt, landskabsanalyser og –planer.

1)

Middag for strategigruppen og ekspertgruppen.

2)

Introduktion af Arne Kirk til aftens begivenheder

3)

Introduktion af Jørgen Primdahl til aftensprogram og ekspertgruppe.

4)

Fremlæggelse af Karby gruppens strategi v/ Conny
Den godt beskrivende og detaljerede powerpoint-præsentation er vedlagt som referat.

5)

Fremlæggelse af ekspertpanelets strategi

Forudsætning for strategien: Bevare færge, som er navlestrengen både i det daglige og for turismen.
De overordnet landskabs træk. v/Uffe Wainø
Et enestående landskab med ådale, morænebakker, våde fjordenge, Ness halvø og Karbys unikke placering
heri.
- Fremhævelse af åens forløb i gennem Karby (oprydning, mere markant bro, stiforløb der krydser
vejen).
- Genetablering af Ness Vig
- Frilæggelse af åen ved sportspladsen og rydning af beplantning mod øst for at etablerer en relation
til landskabet.
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Karbys kulturhistorie v/ Morten Stenak
- Karbys forskellige ejerlav. I 1820 var der 4 stk.; Ørndrup, Torp, Karby og Ness
- Den gamle moderby er placeret i Karby og den senere udflytter by placeret i Torp (som med tiden
er vokset sammen). Denne historie kunne fortælles/underbygges ved et stiforløb på/langs
skrænten, hvor bebyggelsen i Torp oprindeligt var placeret.
- Etablering af mere strandenge(Karby strandenge) ved slukning af pumpe, således et større
sammenhæng område kunne opnås.
- Fortællingen af områdets kulturhistorie (Årbjerg Torn, jættestue, byens opbygning, Ness Sund m.fl.)
Udviklingen på Ness halvø v/ Esben Munk Sørensen
- Plads til mere natur og bedre landbrug
- Udstykning af jordparceller(med fjordudsigt) og genetablering af Ness Vig
- Med udgangspunkt i en ny jordfordeling af jorden i området, som i øjeblikket er ejet af Finansiel
Stabilitet.
Naturpleje v/ Cammi Aalund Karlslund
- Forsat pleje og mere pleje
- En samlet plejeplan (Natur2000 støtte: hegning, rydning og afgræsning)
- Vildtpleje: græsstriber og barjordstriber
- Rydning af Lergraven og oprensning af vandhuller
- Udvidelse af strandenge og afgræsning
Friluftslivet som bindeled v/ Casper Lindemann
Friluftslivet er bindeleddet mellem områdets kvaliteter. Friluftslivet kan skabe aktivitet og liv i området. Der
er arbejdet med to støtte punkter heraf. Et blåt støttepunkt ved Ness Sund til vandaktiviteter og et grønt
støttepunkt ved skolen til natur og landaktiviteter.
Blåt støtte punkt: Havkajak, surfing, fiskeri, sejlads, kite-surfing, dykning mv.
- Lokale/bygning til mødested, omklædning, fællesskab
- Cafe, ishus, flydende kajakcafe
- Grejbank (udleje og udlån af udstyr)
- Kajakhotel, udgangspunkt for kajakruter
Inspiration fra det sydfynske øhav (Naturturisme I/S)
Grønt støtte punkt: Udgangspunkt for naturoplevelser
- Udgangspunkt for aktiviteter
- Naturlegeplads, bålhytte, boldbaner, disc-golf mv.
- Naturformidling
- Grejbank (udlån og udleje af udstyr)

2

Referat
Strategimøde: Potentialer og strategi
Torsdag d. 7. juni kl. 17:30-21:00 på Karby Friskole

Kløverstier: Koncept for afmærkede, opmålte ruter (Friluftsrådet har nogle midler)
- 4 ruter der udspringer fra et centralt sted i byen og er med til at kæde by og land sammen.
- 2.5, 5, 7.5, 10 km (grøn, blå, rød, sort)
- 4 temaer: Fx natur, landskab, kulturhistorie og lokale aktiviteter (sammenkædning af
støttepunkterne / områdets hot spots)
- Formidling via folder og mobil app
Kort med optegnede ruter med støttepunkter og hot spots er vedlagt som pdf.
6) Opklarende spørgsmål, fælles drøftelse og konklusion
Kommentar Arne Kirk:
Sommerhuse på Ness  er i øjeblikket ikke muligt på grund af lovgivningen
Genetablering Ness Vig  har et meget lille vandopland og derfor er kvælstof udledningen også meget lille.
Mads Bjerg Enge har en meget større opland, og er derfor også et meget mere oplagt projekt.
Omlægning af ejendomsstrukturen på Ness  interessant ide (muligvis svær og realiserer)
Havnen ved Ness  Der er i øjeblikket meget fokus på udvikling havne på Mors. Udvikling af Ness Sund er
således også i tråd med kommunes interesser.
Fælles snak:
- Forslag til en måde at ændre beplantning ved sti ved Jens Åge Jensens Fonds område.
- Snak omkring mulighederne for vedligeholdelse af haver og beplantninger i parcellerne ud mod
fjorden i Karby. Således en bedre forbindelse mellem by og fjord opstår.
- Der kan søges en pulje til, at skabe adgang til fortidsminder (Thorsbjerg - jættestuen) ved Natur og
Erhvervsstyrelsen (Landdistrikts midler). Deadline engang her i 2012.
- Afgræsnings og naturpleje: Natur og erhverv har en ordning, der kan give støtte til dette projekt,
også til planlægningen af det.
- Arne Kirk: Morsø kommune har tidligere har et samarbejder med Biologisk Forening for
Nordvestjylland, de kunne være oplagte samarbejdspartner til et naturplejeprojekt.
- Naturfrednindningsforeningen har nogle vejledninger omkring kogræsselaug http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=4819
- Solcelle projektet: Der er bred enighed om i ekspertgruppen at det er en spændende ide. Men også
problematisk i det der pt. Ikke er nogen økonomisk gevinst ved dette, sammenlignet med hvis hver
enkelt borger har sit eget anlæg.
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