Stormøde Gateway Blokhus 15. januar 2018

Almindelig bruger, inkl. hund, børn, institutioner - Lise
Ønsker ikke angivet i prioriteret rækkefølge. Med fed er angivet de ønsker som grupperne prioriterede højest
Café 1: 12 deltagere
1. Hytter oppe i trætoppene, hvor man kan overnatte (Karen)
2. Flere sheltere, gerne andre steder i plantagen, end hvor de 4 nuværende står. Fx et par stykker
ved Nørre sø. Evt. handicapvenlige. De 4 sheltere er meget benyttede.
3. Flere toiletter
4. Hemmelig skov for børn. Der er kun adgang for børn (Karen)
5. Hune Børnehave bruger plantagen hver dag. De samler hver dag skrald i medbragte poser. De
savner skraldespande, så folk kan komme af med deres skrald i stedet for at smide det. Og
skraldesteder, hvor børnehaven kan komme af med det samlede skrald. Børnehaven ønsker
indhegnet hundeskov i Kirkesande, da de gerne vil færdes i den del af plantagen, men det er
uhensigtsmæssig kombination af 24 børn og løse hunde. MTB’er er over det hele i hele plantagen –
laver selv spor uden for det officielle spor. Børnehaven søger natur – dvs. uden hurlumhej. De går
meget op i naturformidling i forhold til folketingets vedtagne læringskrav.
6. Klatreskulptur i træ
7. Aktivitetsområde til rollespil (der var dog ikke nogle tilstede, som selv spillede rollespil)
8. Ønske om flere træskulpturer, som heksen i nærheden af shelterpladsen
9. Ønske om mulighed for at rapelle fra trætoppe – hvis der er egnede træer? Måske i Kirkesande?
Evt. rapelle fra klatre-træskulpturen
10. trætopklatring, som ved Aalborg Zoo
11. Klatretræer med underlag
12. Mere brændevinssti til folk med kørestole (Steen Dahl m.fl.)
13. Bænke langs brændevinsstien
14. Kørestolsgynge. Sådan en er set andet sted. Kunne fx være ved Nørre Sø
15. Bænke til svagtgående, hvor der ikke er langt mellem bænkene
16. Mere information om liv i/ved Nørre sø – er der noget liv overhovedet? Der ses ikke mange fugle?
17. Bedre afmærkede vandreruter. Udbygning af stisystem, og markedsføring heraf bl.a. i TV
18. Sportræning med hund. Mulighed for at udlægge duftspor ved at hælde ca. 2 dl blod ud på en
strækning af 1 km. 1-2 dage efter kommer hundetræner med hund i snor, som skal genfinde sporet.
De vil gerne have mulighed for at gøre dette i Blokhus Klitplantage syd for hovedvejen. Det drejer
sig om 4-5 hunde og 3-4 gange pr. år (Henning)
19. Indhegnet hundeskov i stil med ”Den jyske Skovhave” i Rold
20. Tavler med typiske dyr i plantagen
21. QR-koder med formidling. Både til børn og voksne. Fx om træer eller historier. Fx ”talende træer”
22. Afgrænse område til urørt skov
23. Plads til dyr, rådyr
24. Formidling om rovfugle
25. Brande området – sørge for at komme på nationalt tv ligesom Cold Hawaii. Fx: Ulven kan lide vores
område. Gør bedre opmærksom på de mange arrangementer og muligheder
26. Mini gateway i den sydlige ende af plantage (parkeringsplads med formidling, toiletter, bålpladser
mv,)
27. Cykelforbindelse til Rødhus væk fra asfaltvejen Kystvejen
28. Ryttere ødelægger vejene. Afmærkning til rytterne, så de ikke kommer på afveje
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29. Når stierne ordnes om foråret går der flere måneder, før de er kørefaste igen. Kan de tromles?
30. Bedre skiltning til ryttere og cyklister
31. Super cykelsti til Pandrup

Café2 7 deltagere
32. Gateway for 90 årige: Hvor går man hen, når man måske ikke orker at gå så langt mere, men
gerne vil ud i naturen og gerne vil se på andre, der leger/har bål/aktiviteter. Gerne mere sti a la
brændevinsstien, og gerne med bænke langs stien. Et godt ældreliv er et liv med mobilitet.
Fakta: Blokhus er det postnr. I Danmark med højeste gennemsnitsalder.
33. Hemmelig sti - forbudt for voksne
34. Stor opslagstavle ved gatewayens parkeringsplads ved Aalborgvej hvor aktuelle arrangementer kan
annonceres
35. Ønske om flere vandreruter, og gerne en længere certificeret vandrerute, inkl. information om
hvor lang er ruterne, hvor lang tid skal jeg regne med at turene tager? Udbygget og beskrevet
stisystem
36. Udkigstårn ved Nørre Sø – der er så smukt
37. Flere parkeringspladser. Forslag om at MTB-sporet kan starte et andet sted, så de biler kan
parkere et andet sted. Lokke MTB’ere med bedre faciliteter (toilet, mulighed for at vaske sin
mudrede cykel). Stop for MTB i Kirkesande  etablér i stedet et attraktivt spor for MTB, hvor det
er sjovt at cykle.
38. Ryttere rider steder de ikke må
39. Flere madpakkehuse, da der ofte er flere grupper
40. Folk er villige til at sponsorere eller ligge en indsats, fx donere noget grus (KM Entreprenør)
41. Der er ikke meget affald i Gatewayen
42. Bedre afmærkning af affaldscontaineren på gatewaypladsen
43. Det kan ses at der er kommet mange flere brugere – de almindelige brugere kan flytte sig (positivt
ment)
44. Flere og bedre parkeringspladser, så der er flere adgange til skovens forskellige hjørner
45. Stisystem føres videre mod syd over Rødhus Klitvej til Tranum Klitplantager, som det er nu, skal
børn og voksne cykle eller ride langs asfaltvejen.
46. Sti100 til Tranum
47. Længere MTB-rute
48. Flere offentlige toiletter og pausesteder
49. MTB forbydes i Kirkesande
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Input fra Stormødet d. 15/1-2018 - Gateway Blokhus.
Fra gruppen vandre/cykling - Merethe
- Lukke den ene side i eksisterende Madpakkehus for at få læ, og evt. et
Madpakkehus mere:-)
- STORT ønske om igen at få et Fugletårn ude ved Skovsøen
- App til brugerbetaling
- Etablere skiltet hjerterute i Kirkesande evt. i samarbejde med
Hjerteforeningen (3-4 km)
- Flere fyrretræer i læbæltet mod vest
- Løse hunde i Gatewayen er et problem
- Ønsker Brændevinsstien renoveret/forbedret
- Ridning på almindelige veje i skoven giver scener for cyklisterne
- Et skilt op på parkeringspladsen ved Hunetorpvej med ridereglerne
(både til glæde og gavn for rytterne men også alle de andre brugere af
skoven)
- Husk rideregler i folderen, når den genoptrykkes
- Rytterne vil gerne indlede samarbejde med NST vedr. etablering og
vedligeholde af ridestierne. Vi kan kontakte (mir@jammerbugt.dk)
- Træklatring for de unge mennesker
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Gateway Blokhus stormøde den 15/1 2018

Café MTB - Jette
HVORDAN SER GATEWAY BLOKHUS UD I 2030, - ØNSKER 
-

Træklatning, ala klatreparken i Aalborg
Større madpakkehus, med plads til ca. 50 personer
Bro/tunnel der forbinder nord og syd. (Blokhus Gateway og Hune skoven
Stort og indbydende skilt ved indkørslen til Gateway Blokhus, naturlegeplads,
fitnessruter, MTB, Fitness, naturbageovn o.s.v
3 x Vaskeplads til cykler
Bygge et hus/sted hvor der står en automat med reservedele, som man kan
købe på mobilepay
7 x flere forskellige ruter, RØD- BLÅ – SORT
3 x flere startsteder
3 x lang rute mod syd
2 x spor i Hune skoven
Teknikspor
PumpTrack til børn, nær naturlegepladsen, se link
https://goo.gl/images/8fMs1D
https://www.youtube.com/watch?v=444uLIpra8s
https://www.youtube.com/watch?v=TFmiFku68g0

- 4 x sporlagu – vedligeholdelse af spor – bedre kvalitet
- 3 x forening om MTB i Gateway Blokhus
- MTB – O løb, i samarbejde med Aalbor O – løb og den nye forening Gateway
Blokhus MTB
- Event område
- 3 x flere markerede indgange til Gateway Blokhus
- 3 x bedre afmærkning af sti 100
- Synliggørelse af Gateway Blokhus ved sti 100 i Løkken
- Bedre info ved Gateway Blokhus om stil 100 til Løkken
- 3 x indhegning af hundeskov
- 2 x flytning af hundeskov
- Fast Event dag – evt. solnedgangstur til lien med bobler 
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MTB i Gateway (Noter fra Stormøde om Gateway) - Andrea
Prioriterede forslag:
1. Udvide spor sydpå
2. Flere startsteder
3. MTB-klub – en stor fælles klub der har hold på forskellige niveauer, og som samtidigt gerne vil stå
for at hjælpe med vedligeholdelse og udbygning af MTB-spor. Hune boldklub har desuden sagt de
gerne stiller lokaler til rådighed til klubben.
Kontaktpersoner der allerede har meldt sig til MTB klub:
Navn
Morten Drivholm (Hune boldklub)
Jørgen
Michael Larsen (vedligehold)
Peter Sørensen

Mail
mortendrivsholm@gmail.com
jfpehrson@hotmail.com
saltumtomreren@hotmail.com
Peter-sdrsaltum@hotmail.com

Tlf.
60484202
29721736
20615232
20480835

Andre forslag/ideer:
 Spor som også kan bruges af løbere
 Et udvalg til vedligeholdelse og opbygning af spor
 Nedsætte uheld ved at vedligeholde spor, tilføre grus/dræn (Naturstyrelsen leverer materialer og
medlemmer udfører udbedring)
 Ikke så mange omkørsler = reparere MTB ruten i stedet for
 Tydeligere angivelse af, hvilken retning der køres rundt
 Inddrage sti100 som transport
 Flere sværhedsgrader af spor
 Konsulent til gennemgang af rute evt. ideer til at videreudvikle
 Udvide p-plads ved Hunetorpvej/Stenmarksvej
 Flere ressourcer til vedligeholdelse af sporene
 Etablere parkeringsplads til skoven i den sydlige spids ved Kystvejen
 MTB-teknik bane
 Forlænge MTB-sporet til den sydlige del af plantagen – vil binde sommerhusområde og
campingplads (Blokhus Klit Camping) sammen med Blokhus
 Have flere spor som man løbende kan åbne og lukke for at ”passe på” dem
 Holde sporet så naturligt som muligt og beskytte ved fx at sprede ”måtter” ud
 Forbedre spor
 Udbedre spor og undgå uheld
 Sti til Vildmosen og Pandrup
 Samarbejde med Naturstyrelsen om at bygge spor
 Udvide mod syd for at sprede slitage af de nuværende spor
 MTB spor der går til Saltum af sti100
 Fremme et fællesskab, en klub
 Flere startsteder
 Bedre skiltning
 Sti200 til Tranum
 Undgår ”piratspor” – lave et sporbyggerlaug
 Er der mulighed for at inddrage og udnytte søerne
 Indhegne hundeskoven
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Outdoor Fitness, løb, og O-løb
- Inger
Pumptrack – minicykelbane for børn
Skiltning – info – hvilke dyr – læring
Store skilte om faciliteter – skiltning ved Gatewayen
O-kort direkte på hjemmesiden?/facebook – se – findvej.dk
Hundeskoven, hvorfor skal den være tæt ved sti 100
Flytte hundeskoven – gerne indhegnet
Alternativ placering af sti 100 – bynært
Mulighed for opbevaring af rekvisitter til faste ugentlige aktiviteter.
App – til bevægelse f.eks. find lokationer – besvar opgaven (er udarbejdet af flere)
Faste løberuter f.eks. 3 km (rød) – 5 km (blå) – 7 km (gul)
Inspiration til bevægelse fra Nybæk Plantage se https://www.findveji.dk/projects/6114
Plads til body & mind (yoga o.l.)
App – info om stier m.v.
App – info om aktiviteter i skoven, som alle kan deltage i (links til udbyderne)
Stævneplads - store åbne områder – Aalborg Orienteringsklub stævne - (p-plads udfordring)
Flytte start sted for MTB (som vi har talt om i GBG)
”Spejderaktiviteter” primitivt arbejde, - hvortil rafter kan være tilgængelig (i den sydlige del, hvor
der er ro)
Samarbejde – hvordan er beslutningsprocessen? (Naturstyrelsen, Jammerbugt Kommune,
Destinationen)

Vil måske gerne indgå i arbejsgrupper Brian Ø. - Jørgen Pehrson - Jan Jensen - Kurt Bruun Bjarne Petersen - Jon og så har vi jo Mikkel :-)
Jeg har deres mailadresser.
25.1.2018/ik
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Ideer og ønsker fra Cafe’en ”Ridning” Flemming
























Endnu en adgang til stranden for eks. Sønder Strandvej (sønder i by)
Bedre markering af rideruten
Sammenhæng mellem Udholm genbrugsplads og Blokhus plantage
Rødhus klit camping er interesseret i mere ”hesteliv”
Bedre vedligehold af selve rideruten
Bedre forhold på hesteparkeringen på Hunetorpvej. Mangler vandhane , gerne plads til flere trailere.
Måske overdækning til madpakkerne!
Hestepause-fold bør markeres på kortet ( Gateway blokhus folderen!)
Stort ønske om flere sløjfer på rideruten. Der er ikke mange stier til ridning.
Skabe klarhed om, hvor vi egentlig må ride? Møder tit sure folk, der mener vi ikke rider, hvor det er
tilladt (guidelines til skoven – hvor må der rides, hvordan rides der på stranden?)
Markering mangler – nedgang til stranden!
Forslag om ny hesteparkeringer: Nørre sø, Bredbjergvej og P-pladsen kystvejen/Hunetorpklitvej.
Opstille spring (strækning parallel med rideruten)
Rideruter sættes på app’en
Bedre forbindelse mellem Gateway’en og Fårup/Saltum
Markering på sti 100 – hvilke strækninger der ikke må rides på!
Manglende skiltning fra selve p-pladsen ind til rideruten (Hunetorpvej)
Krydsning af Hunetorpvej ved Stenmarksvej. Dårlig udsyn!!
Guidelines til skoven: kunne hedde ”Vi skal alle være her!” herunder hvad gør vi som ryttere? Indhold
eks. Cyklisterne råber: ”der kommer cykel! Ryttere tager farten af/stopper op, når vi møder andre.
Fælles for os alle: vi vil alle nyde naturen. Vi hilser på hinanden.
Vedligehold af stien ned til selve stranden (hul)
Et areal med agility-bane til heste i den sydlige del af skoven
Samlet kort over alle rideruter i Tranum, blokhus, fårup, saltum, Ll. Norge, Kryle m.m
Riderute fra Rødhus plantage der krydser over til Rødhus strand, så man via stranden kan komme til
Blokhus plantage.

Deltagere på cafe’en ” Ridning ”:
Lene Holm Andersen, Hune

Anja Sørensen, Hune tlf. 28779302

Susan Larsen, Aalborg (Rødhus klitgård)

Iben Thomsen, Moseby

Lotte Jensen, Ingstrup tlf. 24606040

Rikke B. Jørgensen, Pandrup tlf. 20978609

Ingrid Damgaard, Hune tlf. 20922212

Mirja Rosenvinge, Kaas tlf. 20642620

Susanne Østergaard, Hune

Charlotte Mosbech Larsen, tlf. 23729562

Lone Froulund, Pandrup tlf. 22981124

Lone Lind Sørensen, Pandrup tlf. 22933001

Kristina Larsen, Blokhus ridecenter

Pia Bonkegaard, Pandrup tlf. 42188613

Trine Froulund Sølvkær, Pandrup tlf. 22916566
Deltagere med telefonnr. Har tilkendegivet at være interesseret I evt. fremtidig arbejdsgruppe
En var også interesseret i GW-gruppen!
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Fra facebookgruppen ”Ridestier i Jammerbugt”, hvor stormødet blev annonceret og der kom
bl.a. disse kommentarer:
Louise Frederiksen

Hej.
Jeg er bruger af Gatewayen kommer der og benytter mig af ride routen.
Forslag: det kunne være fantastisk at udbygge ride stier, således der kommer flere sløjfer på. Dvs
så der kan rides forskellige ruter.
Det kunne være fedt at den ride sti der er markeret mod grønhøj også kan ses på kortet på
gatewayen.
Kommer der nye ride ruter kunne det være sjovt med små natur spring, forhindringer som står
stationært på ruten.
Det jeg syntes er godt ved ridestien nu er at der er mulighed for at starte og slutte samme sted
uden at man rider samme tur ud og hjem.
Jeg kommer også med familien i gatewayen. Det er altid et hit at udbygge legepladsen eller lave
yderligere legepladser inde i skoven.
Tak i forvejen for at dejligt sted at komme.
Mvh Louise Frederiksen.

Karina Fuglsang Larsen Synes det kunne være dejligt hvis den eksisterende riderute

blev
vedligeholdt, der er flere steder hvor den er fuldstændig ufremkommelig og man må så i stedet
benytte sti 100 som man som bekendt ikke på ride på 😉
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Eventgruppen – Noël


Udenfor højsæsonen er mange af vores turister ”det grå guld segmentet”, som bl.a.
efterspørger kulturarrangementer eller -muligheder. Den LandArtkunstrute, som i dag
findes bør opmærkes og gerne udvides.



Sommerbio på Gatewaypladsen.



Koncerter på Gatewaypladsen. I det omfang der ikke er plads på torvet i Blokhus
kunne det være ønskværdigt at kunne afholde koncerter på Gatewaypladsen.



Der er i dag nogle faste arrangementer i skoven, som løb, mountainbike osv. Det
kunne udvides med øvrige arrangementer, som så kunne annonceres med faste
mødedage og -tidspunkter.



Udnævne et træ i skoven til at være juletræ, som kan pyntes med lys og det hele af
frivillige.



Udvide det nuværende madpakkehus på Gatewaypladsen og etablere bålplads i det.



Kunne bruge Melsletten som P-plads i forbindelse med større stævner. Fx
atletikstævne, hvor der er 1.500-2.000 deltagere.



Være åben for at bruge skoven til større stævner.



Gøre booking af skoven/dele af skoven lettere ved hurtigere respons og bedre
vejledning



Etablere bålhytte ved shelterpladsen



Etablere et amfiteater



Mere profilering af alternative P-pladser

Noël
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Gatewaypladsen - Helle
Her er følgende highlights fra cafeborde snakken om gatewayen
-

-

Større madpakke-hus
o Mulighed for presenning/sejldug, der kan rulles ud ved godt og dårligt vejr.
Bedre skiltning
Pictogram – så der er mulighed for at se, hvad man kan bruge gatewayen til.
o Bålsted
o Naturbageovn
o Legeplads
o MT bane
Med mere
Flere bord og bænke
Træ instrumenter tjekkes op på – hvis der er ”fejl/mangler” skal de udbedres eller kasseres?
Nyt fugletårn ved skovsøen – Er der mulighed for at produktionsskolen eller teknisk skoles elever
bygger et nyt tårn?
”Forberedt” klatretræ med faldeunderlag.
Overnatning højt oppe i træerne. (Platform/hus)
Ved natur legepladsen handicapvenlig gynge eller andet handicapvenligt legeredskab.

Jeg er blevet ringet op af Jan Scholz, der repræsentant for Aalborg orienterings klub.
Aalborg orienteringsklub træne en gang ugentligt i skoven mellem Hune og Blokhus. Klubben er
interesseret i at få startet en satellit klub her i området, hvor lokalekræfter kan byde ind.

2100 deltog i et stort stævne i efteråret 2017, som Aalborg orienterings klub stod bag. Deltagerne var fra
Danmark, Tyskland, Sverige og Norge.

For yderligere oplysninger eller spørgsmål kontakt
Jan Scholz
20711210
Jsc.priv@gmail.com
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Helle har modtaget følgende på mail fra Lotte Wiemer
Fra: Kontor [mailto:kontor@murerkeldogjohs.dk]
Sendt: 15. januar 2018 18:00
Til: helle.larsen@hunebageri.dk
Emne: Gateway forslag

Ti Gateway stormøde 15.01.18 Jeg er desværre selv forhindret i at deltage.
Hej Helle tak for at du vil videre bringe det jeg brænder for.

Velkommen tag en løbetur i Blokhus/Hune skoven i
eftermiddag!

Kort og godt syntes jeg vi skal kunne benytte skoven mere for alle og til alle tider hele året rundt.
Nu hvor der er mørkt allerede om vinteren. 16.30 begrænses brugen af skoven pga manglende lys. Der er
ikke mange der er hjemme efter arbejde så tidligt så brugen af skoven bergenser sig til weekender, når det
er nogen lunde godt vær her i vintersæsonen.
Så selvfølgelig skal vi have oplyst nogle kilometer sti systemer med lys.
I dag findes der mange lyskilder med bevægelses sensor , betalingssystemer via feks. app, batteri, drevet på
mange energiformer, Vind el, sol-el osv. Mange smarte systemer.
Måske Aalborg Universitet kunne forespørges som et projekt?
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En digital bruger styret belysning der kun er aktiv når mennesker er på stien.

Hvad der vælge skal undersøges og bestemmes senere.
Mit pointe er at der allerede i dag er oplyste stier/sysløjpe i Danmark. Lysløjpen ligger i Rude Skov (en
fredskov) på Nordsjælland. Den blev etableret i 1972. Indgriben i Blokhus/Hune skoven vil i dag være
minimal kontra 1972.
Skoven her i området er jo ikke fredskov. Undtagen lige rundt Hune Kirke.
Fordele med sti lys i Hune/Blokhus skoven:
1. Mulighed for motion/træning hele året på alle tidspunkter i skoven. Også meget tidligt om
morgenen.
2. Større følelse af sikkerhed, der er mange der føler sig utrygge ved at mosjonere med pandelamper
alene eller to og to. Det er sort som i skoven!
3. Attraktivt med forlængelse af sessionen hvor skoven kan benyttes, flere aktiviteter i yderperioden
for turistsæson.
4. Tiltrækker flere trænigshold, til området .måske fra udlandet.
5. Gateway pladsen bliver helt sort selv om sommeren når vi rigtig hygger, med pizza grill osv. Svært
at finde hjem til Hune når det er rigtigt mørkt. Ser ikke stien….
6. Mulighed for skiløb om vinteren kommer…
7. Færre der tilskade kommer når skovbunden er oplyst.
12

8. Færre der løber/motionerer på vejene efter mørkest frembrud.
239 lamper på 2,5 km sti.

Link Skov og Naturstyrelsen , Rude Skov Nordsjælland http://naturstyrelsen.dk/87741

PS: der er lyd bagved!
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Der er mange der motionere i mørket vel at mørke oftest på vejene.
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Jeg håber I er villige til at arbejde videre med muligheden/ idéen.
Venlig hilsen Lise Lotte Wiemer
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