
Liste over projekter i Region Nordjylland 
De har fået tilskud under temaet ”Lokale fællesskaber i naturen” 

Formålet er at støtte projekter, som skaber flere og bedre muligheder for at komme ud i naturen, styrker 
den lokale naturformidling og er med til at udvikle de lokale fællesskaber omkring natur og friluftsliv. 

Kommune Ansøger Projekt Beskrivelse Beløb 
Frederikshavn Foreningen 

Guldmajssøens 
venner, Skagen 
Nordby 

Klimasikringspro
jekt/rekreativt 
område 

Tilskud til etablering af 
madpakkehus, redskabsskur mv. 
i forbindelse med nyetableret 
regnvandssø og stiforløb. 
Madpakkehuset etableres med 
en omvendt båd som 
overdækning.  

129.000 

Hjørring Tannisbugt 
Natur- og 
Vandplejeforeni
ng 

Skolestuen i 
Naturen 

Tilskud til etablering af 
skolestue og ly i naturområde, 
hvor der foregår frivillig 
naturgenopretning- og pleje.  
Et gammelt stuehus renoveres 
til formålet. Der opsættes 
plancher med formidling om 
natur og friluftsliv. 

175.000 

Jammerbugt Jammerbugt 
Kommune 

Vilde udsigter 
og stille 
naturoplevelser 

Tilskud til etablering af 4 km 
stiforløb, der giver 
offentligheden adgang til 
klitområde ved Klim. Langs stien 
etableres udsigtsplatform, 
shelterplads, opholdspladser 
med borde-/bænkesæt og 
infotavler. Projektet sker som 
led i en større indsats med 
multifunktionel jordfordeling, 
der skal skabe bedre forhold for 
såvel landbrug, som 
naturoplevelser og friluftsliv.  

175.000 

Morsø Sundby Mors 
Havn 

Brohuset – base 
for 
friluftsaktivitete
r 

Tilskud til etablering af 
multiaktivitetshus i Sundby 
Mors Havn. Der vil være 
information om 
friluftsaktiviteter i området, og 
arrangementer med formidling 
af den lokale natur. 
Der etableres opholdsrum, 
omklædningsfaciliteter, sauna, 
overdækket areal og udendørs 
opholdsområde. 
Projektet indgår som led i et 
større udviklingsprojekt, der 

500.000 



skal skabe et kraftcenter for 
frilufts- og søsportsaktiviteter 
omkring Vilsundbroen. 

Vesthimmerland Vesterbølle 
Sogns 
Beboerforening 

Lerkenfeldt 
Ådal-stien 

Tilskud til etablering af 
trampesti i ådalen mellem Gl. 
Ullits og Vesterbølle. Der 
etableres stiforløb, bro over åen 
og udarbejdes 
formidlingsmateriale. 
Vesterbølle Sogns 
Beboerforening, Gl.Ullits 
Borgerforening og Gedsted 
Beboer- og Erhvervsforening 
samarbejder om projektet. 
Kommunen understøtter 
initiativet med et 
formidlingsprojekt, herunder 
opsætning af skiltning og 
friluftsfaciliteter. 

103.000 

Vesthimmerland Alstrup 
Beboerforening 

Grønt naturrum 
i Alstrup 

Tilskud til etablering af grønt 
samlingssted med grillhytte, 
shelter, toilet, beplantning samt 
information om områdets 
natur- og kulturoplevelser. 
Projektet styrker 
sammenhængen mellem 
landsbyerne Gedsted, Gl. Ullits 
og Lovns/Skovbakkeområdet. 

100.000 

 

De har fået tilskud fra ”Initiativpuljen til friluftslivets ildsjæle” 

Formålet er at fremme frivilligt engagement i natur og friluftsliv. Der gives tilskud til små projekter, hvor 
frivillige gør noget for naturen – eller er med til at skabe nye oplevelser for andre i naturen. 

Kommune Ansøger Projekt Beskrivelse Beløb 
Frederikshavn Østervrå MTB 

Motionscykelklub 
Natur- og MTB-sti i 
naturen 

Tilskud til etablering af 
natur- og mountainbikesti, 
der skal forbinde to 
offentlige stier gennem 
privat grund med 
kvæggræsning. 

25.000 

Hjørring Vejby-Smidstrup 
Beboerforening 

Bro over gadekæret Tilskud til etablering af bro, 
der sammenbinder rute 
rundt om gadekær. 

25.000 

Hjørring Lystfiskeriforeningen 
for Liver Å 

Frilægning af 
gydebanker for ørreder 

Tilskud til udstyr til 
naturpleje af vandløb. 
Der er lavet forhåndsaftale 
med en lokal skole om at 

20.000 



inddrage projektet i 
naturfagsundervisningen. 

Hjørring Sct. Knudsby 
Borgerforening 

Genetablering af 
Nestlé-faldet 

Tilskud til genetablering af 
vandrislerende i Sct. Knuds 
Kilde. 
Området er offentligt 
tilgængeligt. 
Projektet sker som led i 
foreningens indsats for 
naturpleje i området. 

50.000 

Jammerbugt Hjortdal Ungdoms- 
og Idrætsforening 

Børnenes Eventyr Mtb-
spor 

Tilskud til etablering af to 
mountainbikespor særligt 
målrettet børn og unge. 

50.000 

Jammerbugt Jetsmark Lokalråd Sammenhold og 
fællesskaber 

Tilskud til etablering af 
bålhytte og borde-
/bænkesæt i Kaas 
Lystanlæg. 

45.000 

Jammerbugt KFUM-Spejderne, 
Aabybro Gruppe 

Aktivitetsplads - 
klatretårn/overdækning 

Tilskud til overdækket 
aktivitetsplads med ovn, 
borde-/bænkesæt mv. 

35.000 

Morsø Sundby Mors 
Samvirke 

Sund i naturen Tilskud til etablering af 
shelterplads med 
udsigtstårn og bålplads. 

50.000 

Thisted Boddum 
Beboerforening 

Boddum Aktivitetshave Tilskud til etablering af 
aktivitetsområde med 
sheltere og bålplads. 

50.000 

Thisted Løbeklubben BAL 
(Begynd At Løbe) 

Madpakkehus til alle 
skovens brugere 

Tilskud til etablering af 
madpakkehus i Ydby Skov. 

50.000 

Thisted Skjoldborg-Stagstrup 
KFUM Spejdere 

Ansøgning om 
etablering af shelters 

Tilskud til etablering af 
shelterplads til brug for 
spejdere og lokale borgere. 

50.000 

Aalborg DcH Lindholm Aktivitetsbane for 
hunde 

Tilskud til etablering af 
aktivitetsbane på 
naturområde. Alle kan frit 
anvende banen. 

40.000 

Aalborg Hals Rideklub Ridespor i 
Trekantskoven 

Tilskud til 3 kilometer 
ridespor med faste 
forhindringer. Sporet er 
også til gavn for løbere, 
hundeluftere mv. 

25.000 

 

De har fået tilskud under temaet ”Bevæg dig i naturen” 

Formålet med temaet er at støtte projekter, som fremmer fysisk og mental sundhed med naturen som 
ramme. 

Kommune Ansøger Projekt Beskrivelse Beløb 
Thisted Thisted Kommune Naturligvis Tilskud til udvikling og afprøvning 

af naturen som metode til 
375.500 



forebyggelse og rehabilitering af 
småbørnsfamilier med overvægt, 
borgere med stress, angst og 
depression samt borgere med 
kronisk sygdom. 
Det er et særskilt fokusområde at 
sikre, at borgerne i et kommunalt 
tilbud samtidig kommer ind i det 
frivillige foreningsliv og derved 
fastholdes i et aktivt liv. 

 

 


