
 

 
 
 
Klyngesamarbejdet RUNDT om HAMMER BAKKER 
BERETNING 2021 

 
Som det fremgår af Rundt om HAMMER BAKKERS vedtægter, er klyngesamarbejdets vision: 

I Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker ønsker vi at skabe vilje til 
samarbejde om fælles udbytterige indsatser og aktiviteter. Samarbejdet 
skal gavne vort fællesskab og skabe resultater, der er større, end de 
enkelte byer kan skabe alene. 
Indledningsvis må det konstateres, at 2021 med baggrund i COVID19 har været et særdeles 
vanskeligt år, idet et stort antal fysiske møder ikke har kunnet gennemføres på grund af smittefare 
og politisk fastsatte forsamlingsforbud. Nye initiativer og mødeaktiviteter i såvel bestyrelsen som 
udviklingsgrupperne har som følge heraf været begrænset meget, idet vi dog har kunnet 
gennemføre uopsættelige aktiviteter via online-møder. Meget har været ”nedkølet” i såvel 2020 
som 2021. Det var derfor glædeligt, at foreningens aktiviteter og fællesskabet kunne genetableres 
i foråret 2022.  
 
COVID19 situationen medførte også, at generalforsamling for 2020 måtte udskydes til 9. 
september 2021, hvilket naturligvis er beklageligt.  

 
Bestyrelsen: 

 

Bestyrelsen for klyngesamarbejdet har i 2021 afholdt 3 møder, hvor vi bl.a. har behandlet 
følgende emner i relation til igangværende udviklingsarbejde: 1) Frugthaverne omkring Hammer 
Bakker. 2) Tårnet i Hammer Bakker. 3) Natur og Bevægelse og herunder mødestedet. 4) Mobilitet 
og Tilgængelighed. 5) Kommunikation.   
I forbindelse med ovennævnte indsatsområder har bestyrelsen i 2021 især fokuseret på: 1) 
Cykelstiprojektet mellem Vodskov og Vestbjerg og projektsamspillet med Aalborg Kommune. 2) 
Mødestedsprojektet i Hammer Bakker og herunder specielt – fondsansøgninger, konsulentaftaler, 
samarbejde, økonomi og synlighed. 3) Kommunevalget. 4) Bevillingsopfølgning på Aalborg 
Kommunes udviklingstilskud på 1. mio. kr. 

 
Bestyrelsen er herudover i løbet af 2021 blevet inddraget/orienteret via udsendte mails med 
materialer og beskrivelser. 

 
Udviklingsgruppen for KOMMUNIKATION: 

 

Med baggrund i klyngesamarbejdets visioner og udviklingsbevillingen fra Sundheds- og 
Kulturudvalget har kommunikationsudvalget arbejdet målrettet med henblik på udvikling af såvel 



kommunikationsværktøjer som den tilhørende organisation, idet der i omhandlede arbejde har 
været stor fokus på at skabe redskaber, der er fleksible, letanvendelige og styrkende for en 
organisation, som arbejder på et frivilligt grundlag.  

 
Udviklingsgruppen v/Henrik Olesen beretter for 2021: 
 
Kommunikationsgruppen har i det sidste års tid arbejdet hårdt for at få hjemmesiden til at køre 
stabilt og vi har desværre haft lidt udfordringer fra vores udbyder. Men igennem en god dialog er 
der nu kommet styr på omtalte udfordring. Der er også blevet brugt mange timers arbejde på at få 
de forskellige byers infoskærme op at køre. Som det ser ud lige nu, har vi 4 skærme, der kører fast, 
det er Langholt, Tylstrup, Vestbjerg og Vodskov. Grindsted skulle gerne komme op at køre senest 
efter den 19/04-22. Vi mangler stadig afklaring fra Sulsted, om de vil have en ny skærm.  
Vi starter også i år med lokal undervisning i hvordan skærmene og hjemmesiden virker. Dette gør vi, 
da vi håber at trække nogle nye kræfter til, så det ikke kun hænger på dem i gruppen. Den første 
undervisningsdag er planlagt til den 19/04-22 og kommer til at foregå i Langholt. Alle folk, der 
kunne have interesse, er velkommen. 
Der bliver arbejdet på at vi skal opbygge et netværk til de lokale erhvervsdrivende, for at vi kan 
komme til at reklamere for disse på vores skærme. Der er lavet et udkast til, hvordan dette kommer 
til at se ud. Det er meningen, at dette skal køre fast på vores infoskærme, så folk i byerne husker de 
lokale erhvervsdrivende.  
Vi har valgt at ændre navnet på vores Facebookside fra Stærkere sammen Rundt om Hammer 
Bakker til Rundt om Hammer Bakker stærkere sammen, da hele projektet hedder Rundt om 
Hammer Bakker. Vi er også begyndt at bruge Facebook meget mere aktivt, for at se om vi kan 
ramme flere folk den vej igennem. Siden bliver også styrket med begivenheder, idet vi ønsker mest 
mulig eksponering.   
Der arbejdes også videre med en ide om at få gang i Infolands app, hvor det skulle være muligt at få 
lagt et kort ind men de historiske områder i Hammer Bakker, så telefonen kan vise vej til disse 
områder. Vi håber også, at vi kan få en masse stier ind på dette kort, så folk kan komme til at bruge 
skoven på en anden måde.  

 

Udviklingsarbejdet er på ingen måder færdigt, men vi finder, at arbejdet nu er justeret i en 
mere driftsorienteret retning, hvorfor vi forventer, at kommunikationsfaciliteterne i 2022 vil 
blive mere udbredt og anvendte af lokalsamfundets foreninger, hvilket er forudsætningerne 
for en større brugerinteresse.     

 
Udviklingsgruppen for HAMMERGODE RÅVARER: 

 

Med stor deltagelse og engagement har udviklingsgruppen for HAMMERGODE RÅVARER 
færdiggjort det oprindelige målsatte arbejde, idet gruppen har færdiganlagt og indviet 9 frugthaver i 
klyngesamarbejdets byer.  
 
Udviklingsgruppen v/Ole Faaborg beretter for 2021: 
 
Gruppens 9 frugthaver er færdiganlagt og indviet – nu skal det hele bare vokse! Alle bænke, 
standere og infoskilte er på plads og er gode, solide ting. Vores flotte brochure er omdelt og ligger 
fremme mange steder. Vi har stadig et oplag til uddeling, og vi har reserveskilte til infostanderne. 
Græsslåning omkring træer og buske er et problem, fordi kommunens gartnere ikke kan tage denne 
opgave, så vi klarer det med ’grønne mænd’ og andre venlige sjæle. Landsbypedeller savnes! 
Borgerinvolvering er fortsat i god gænge med over 30 medvirkende, som gerne vil se haverne 
blomstre i 2021 – desværre var de fleste af frugttræerne ramt af frost under bestøvningen. 
Bærbuske gav fint trods deres unge alder. 
 



Problemområder: 
Borgerne: Skal lige vænne sig til, at man skal dele og kun tage mindre smagsprøver – det nytter jo 
ikke, at en enkelt borger plukker flere kilo bær af et år gamle buske. Vi planlægger oplysning herom. 
Bestøvning og insekter: Der er insekthoteller flere steder nu, og styregruppen indkøbte også i 2020 
insektvenlige frøblandinger. Der mangler stadig insekthoteller. Dette kan klares ad frivillig vej. 
Social sammenhængskraft: Visionen indeholder bestemmelser om frugthaverne som en samlende 
kraft i landsbyklyngen. I Langholt afholdt vi et fint kursus om aronia/surbær med smagsprøver. Det 
er verdens sundeste frugt!  
I oktober havde vi et dejligt beskæringskursus under ledelse af havearkitekt Ole Kjær, og der var fint 
fremmøde fra alle lyngens byer. Bagefter var der erfaringsudveksling i sportscaféen i Grindsted. 
Planlægningsudvalget har følgende projekter 
Historisk tur til gamle haver inde i bakkerne.   
Et lille ’høstgilde’ for de aktive.      
Råvarearrangementer og plantesalg med brug af de nyindkøbte pavillontelte og demoborde. 
Vores samarbejdspartner, økosalget på Ny Vraa, er desværre ophørt pr. 2021. 
Nye aktivitetsområder 
Vi er stadig interesserede i et samarbejde med kommunen om en sansehave, mest til brug for ældre 
og handicappede. 
 
Et flot resultat – der har fået stor anerkendelse fra beboerne i de tilknyttede landsbyer. Det var 
også en stor oplevelse, at det i efteråret var muligt at høste bær. Det er vores håb, at alle vil 
passe godt på frugthaverne. 

 
 

Udviklingsgruppen for NATUR og BEVÆGELSE: 
 

Arbejdsgruppen har siden etableringen i foråret 2018 afholdt en række møder og workshops for 
drøftelse af initiativer, der aktivitetsmæssigt kunne medvirke til styrkelse af klyngeområdets sociale 
sammenhængskraft samt udbygge mulighederne inden for natur- og bevægelsesområderne. 
Drøftelserne har i den sammenhæng omfattet: anlæg af bynære motionsbaner, organiserede tilbud 
på naturoplevelser samt gå-, løbe- og cykelaktiviteter i relation til Hammer Bakker, skole- og 
idrætstiltag for fremme af interesse for natur og motion. Herudover har der i arbejdsgruppen været 
stor fokus på, hvordan vi skaber vedvarende engagement og et frivilligt korps af interesserede 
guider samt organiseringen heraf. 

 
Med baggrund i arbejdsgruppens drøftelser og i relation til projektudbuddet af mulighederne for 
etablering af et mødested besluttede arbejdsgruppen, at vi ville ansøge Realdania og LOA om 
projektudviklingsmidler til etablering af et FÆLLES MØDESTED i Hammer Bakker. Med det som 
baggrund og i et flot samspil mellem alle aktørerne kunne klyngesamarbejdet i slutningen af 2021 
fremsende realiseringsansøgning til Realdania og Lokale og Anlægsfonden. Som omtalt i sidste 
års beretning modtog vi desværre et afslag på støtte til realisering af ”Steder vi Mødes”.  
 
Året 2021 startede således med, at udviklingsgruppen med det givne støtteafslag måtte overveje 
alternative løsninger, hvilket resulterede i nedennævnte beslutninger:  
 

• At den eksisterende projektgruppe med udgangspunkt i det eksisterende projektmateriale 
viderefører arbejdet med etablering af mødesteder i Hammer Bakker.  

• At det samlede mødestedsprojekt opdeles i 3 faser, hvor vi i første fase tager fat i udvikling og 
gennemførelse af Shelterpladsen.  

• At der efter realiseringen af Shelterpladsen etableres arbejdsgrupper for udvikling af 
mødestederne: Porten og Kirkebakken. 



Med det som afsæt har vi efterfølgende arbejdet med tilpasning af projektmaterialet og indhentning 
af tilbud på projektudvikling af Shelterpladsen, idet vi var bevidste om, at forudsætningerne for 
senere tilskudsansøgninger var konkurrenceudsættelse. Nævnte virksomhedssonderinger og 
tilbudsovervejelser resulterede i, at vi besluttede at arbejde videre med realiseringen af 
mødestedsprojektet på Shelterpladsen i et samarbejde med virksomheden RABØLLE.  
 
Med det etablerede samarbejde med virksomheden RABØLLE foreligger der et konkret 
projektforslag og pristilbud for etableringen af bålhytten på Shelterpladsen, hvilket er budgetteret til 
325.000 kr. Endvidere er der over året iværksat en række tiltag til opnåelse af de for byggeriet 
fornødne myndighedsgodkendelser, hvilket omfatter følgende: 
 

• Fredningsnævnet i Nordjylland – GODKENDT  
• Aalborg Kommune, arealanvendelse – GODKENDT 
• Landzonetilladelse – GODKENDT 
• Natura-2000 – GODKENDT 
• Byggetilladelse – GODKENDT 
• Brandmyndighederne – GODKENDT 

 
Endvidere foreligger der støttetilsagn fra – Lokale- og Anlægsfonden og Friluftsrådet, hvilket udgør 
190.000 kr.  
 
Afslutningsvis skal det bemærkes, at den nye bålhytte på Shelterpladsen forventes opført inden 
sommerferien 2022.    
 

 
Udviklingsgruppen for MOBILITET og tilgængelighed: 
 
Arbejdsgruppen har siden etableringen i foråret 2018 afholdt en række møder og workshops for 
drøftelse af initiativer, der aktivitetsmæssigt kunne medvirke til styrkelse af mobiliteten og 
tilgængeligheden mellem byerne Rundt om Hammer Bakker.  
 
Udviklingsgruppen v/Finn Rasmussen beretter for 2021: 
 
Da Aalborg Kommune i 2021 bad om borgernes bud på, hvor der mangler stiforbindelser og hvad 
der i øvrigt kan gøres for at fremme cykeltransport, gav rigtig mange udtryk for, at der mangler 
stiforbindelse mellem de to vækstbyer Vestbjerg og Vodskov. Det stemmer godt overens med de 
synspunkter Landsbyklyngen modtog, da vi i 2018 spurgte borgerne i den geografi Landsbyklyngen 
dækker, hvad de mener, skal være grundlaget og målet for Landsbyklyngens arbejde. 
 
Bl.a. på den baggrund har gruppen, der arbejder under overskriften Mobilitet og Tilgængelighed, i 
2021 haft fokus på etablering af stiforbindelse på Tingvej mellem de to vækstbyer. I dag er der ikke 
mange, der går eller cykler på strækningen, både fordi det er farligt, og fordi det er utrygt. 
Arbejdsgruppen og Landsbyklyngens bestyrelse har korresponderet med Aalborg Kommune og har 
bidraget til den ansøgning, der i 2021 blev sendt til Trafikministeriets Cykelpulje om et økonomisk 
tilskud på 9 mio. kr. til etablering af stien. Glæden var stor, da vi ultimo 2021 modtog besked om, at 
ministeriet har besluttet at yde tilskud til etablering af enkelrettede stier i begge vejsider. Aalborg 
Kommune bidrager med et tilsvarende beløb. Byrådet har således besluttet at investere et anseeligt 
beløb til udvikling af lokalområdet. Det vil lokale borgere og turister få stor glæde af. Stiforbindelsen 
skal detailprojekteres, og der skal skabes overblik over, hvor det er nødvendigt at opkøbe jord. På 
dele af strækningen kan stien etableres inden for det eksisterende vejudlæg. 



Anlæg af stien forventes påbegyndt i 2023. Det er erfaringen fra andre steder i landet, at når der 
anlægges cykelstier, stiger antallet af cyklister. Arbejdsgruppen vil i 2022 arbejde videre med 
mulighederne for sikkert og trygt at komme rundt om Bakkerne. 
 
Den Danske Naturfond, Botanisk Forening og Aalborg Kommune har i en årrække arbejdet med en 
Helhedsplan for Hammer Bakker. Planen skal bl.a. sikre, at eksisterende naturværdier opretholdes 
og forbedres. Planen skal også sikre, at rammerne for friluftsliv forbedres, og at Bakkerne gøres 
bedre tilgængelige. Der arbejdes med Stillezoner og Friluftszoner, hvor der bl.a. skal etableres 
støttepunkter for friluftsliv. Arbejdsgruppen har medvirket til at udvikle og bestykke støttepunkterne. 
Arbejdsgruppen vil følge arbejdet med konkretisering af Helhedsplanen og håber på at få mulighed 
for bidrage med yderligere synspunkter. Det forventes, at der kommer et mere konkret udspil fra 
Helhedsplanens ejere i 2022. 
 
Arbejdsgruppen har herudover arbejdet med at synliggøre eksisterende muligheder for at færdes til 
fods og på cykel gennem og rundt om Bakkerne. Ålborg Kommune m.fl. har data, som i højere grad 
kan nyttiggøres på Websider – der henvender sig til lokale borgere eller turister. 
  
Senest har klyngesamarbejdet taget initiativ til et statusmøde med Aalborg Kommune for 
drøftelse af tidsplanen for etablering cykelstien mellem Vodskov og Vestbjerg. Endvidere ønsker 
klyngesamarbejdet i samme forbindelse at dagsordensætte den manglende cykelsti mellem 
Grindsted og Sulsted, idet strækningen er meget trafikfarlig. Med førnævnte tiltag håber vi, at 
landsbyklyngens oprindelige mål med en cykelstiforbindelse Rundt om HAMMER BAKKER 
dermed kan realiseres.  

 

Vandtårnet i HAMMER BAKKER: 
Som det vil være bekendt, har bestyrelsen for Vandtårnet siden 2018 arbejdet med udvikling af mål 
og aktivitetsindhold for det kommende og ombyggede udsigts- og formidlingssted. Endvidere har 
vandtårnsbestyrelsen med udgangspunkt i de målsatte aktiviteter og i et nært samarbejde med 
forskellige rådgivningsfirmaer arbejdet med muligheder, projektkvalificering og udvikling af et 
skitseprojekt.  
 
Med baggrund i omhandlede skitseprojekt har bestyrelsen efterfølgende ansøgt forskellige fonde 
om støtte til realisering af VANDTÅRNSPROJEKTET, og det kan oplyses, at der foreligger tilsagn 
om støtte fra: Realdania – 1. mio. kr. og Nordea Fonden – 1. mio. kr. Senest har bestyrelsen for 
Vandtårnet med baggrund i det gennemførte udviklingsarbejde og de foreliggende fondstilsagn 
samlet materialet i en endelig projektbeskrivelse for ombygning af VANDTÅRNET i HAMMER 
BAKKER.  

 
Bestyrelsen for Vandtårnet v/Erling Larsen beretter for 2021: 
 
I fortsættelse af tidligere beskrevne projektudviklingsinitiativer og det foreliggende fondstilsagn 
har bestyrelsen for Vandtårnet i 2021 videreført drøftelserne med Sundheds- og 
Kulturforvaltningen for opnåelse af kommunal støtte til restfinansiering af projektet.  
 
Bestyrelsen har således på anbefaling af arkitektfirma LABLAND iværksat, at vi fik opmålt Tårnet af 
et landmålerfirma, da vi ingen oprindelige tegninger har kunnet finde. Endvidere har bestyrelsen i 
et samspil med forvaltningen arbejdet med forskellige projektudviklinger, hvilket har omfattet: 
organisation, formidling og opdatering af byggebudgettet. I den sammenhæng skal det bemærkes, 
at Sundheds- og Kulturforvaltningen senest har tilkendegivet, at forvaltningen på givne 
forudsætninger vil indstille projektet til støtte i Landdistriktsudvalget.   
 



Vores mål og ønsker for Vandtårnprojektet i 2022 er, at få restfinansieringen og de fornødne 
myndighedsgodkendelser på plads, idet det haster for fastholdelse af de givne fondstilsagn. Det kan 
i den sammenhæng oplyses, at aftale med Realdania - om tidsfristforlængelse - er på plads, idet 
Vandtårnet har fået et halvt år mere, så deadline for fondets tilsagn nu er 31. december 2022. 
Deadline for tilsagnet fra Nordea Fonden er den 1. oktober 2022. 
 


