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Udviklingspuljen - Ansøgning 
 

Ansøger og kontaktperson 
Jens Bang Division sammen med Johan Rantzau Gruppe, HardeKnud Gruppe, Blåræven Gruppe, Vestbjerg 
Gruppe, Reden 5 Aalborg og Aalborg Søspejder. 

Kontaktperson er divisionsledelsesmedlem Mads Kløve Sørensen. 

 

Kort beskrivelse  

Fra Fjorden til Bordet. 
I Aalborg har vi rigtigt gode vandfaciliteter, som vi kan udnytte langt bedre end vi gør det i dag. 
Divisionsledelsen har flere gange drøftet disse mugligheder med flere af spejdergrupperne i Jens Bang 
Division. 

Med projektet ”Fra Fjorden til Bordet” ønsker vi at udbrede kendskabet til det fiske- og dyremiljø der er i vores 
lokalområde ved Limfjorden, og hvad vi kan bruge det til og blive en del af. 

 

Forventet effekt 
Spejdergrupperne under Jens Bang Division får en et større udvalg af aktiviteter at tilbyde primært mini og 
junior spejderne. 

Deltagerne får unikke oplevelser med vand- og fjordmiljøet. 

Deltagerne får et rigtigt godt kendskab og forhold til vores lokale vand- og fjordmiljø. 

 

Sammenhæng til Udviklingsplanen 
Vi ser at vores projekt passer ind i udviklingsplanens område friluftsliv og ikke mindst i strategien for udvikling 
af sø- og vandaktiviteter. 

 

Beskrivelse af aktiviteter og handlinger 
Aalborg har et enestående godt fjordmiljø. Der er mange unikke områder, som fx området omkring Egholm på 
begge sider af fjorden. 

Herudover tilbyder Aalborg Kommune et helt unikt område ved navn Hesteskoen. Hesteskoen byder på en 
børnevenlig strand med sand af overraskende lækker kvalitet og lavt vand. Der er en primitiv lejrplads med 
shelters. Det er gode muligheder for at fiske efter rejer og krabber i fjorden i waders. 

Ved den lækre strand er der desuden blevet anlagt en såkaldt snorkelsti, hvor man kan svømme langs et tov 
på ca. 100 meter, der er udspændt langs bunden. Langs tovet er der placeret forskellige poster, hvor man fx 
kan læse om dyre- og plantelivet i Limfjorden. 

Stranden er mærket med det eftertragtede blå flag, der forsikrer om, at forholdene og faciliteterne er, som de 
skal være. 
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Vi tænker at hesteskoen er det ideelle sted til at udforske fjordlivet under vand. Det er perfekt for en shelters 
overnatningstur, men da også til endags- eller aftenture. Ved hjælp af vaders og net er der rige muligheder for 
at fange krabber og rejer, men også med lidt held forskellige småfisk. Der er også gode muligheder for at 
snorkle og både se og fange i livet under vandet. 

Efter overstået fangst skal det selvfølgelig tilberedes på bålstedet og smages. 

Vi planlægger en 3 årig periode for ”Fra bund til mund”, hvorefter vi vil evaluere projektet. 

Efter år et, som vi forventer, er indkørings år, vil vi udvikle et mærke for ”Fra bund til mund” forløbet. 

Vi vil bruge WWF apps ”Opdag havet”, hvor spejderne kan registrere deres fangster og finde oplysninger, på 
samme måde som vi bruger apps ”Narurtjek”, som indgår i det store naturtjek – Biodiversitet.  

 

Målgruppe 

Målgruppen er primært mini og junior spejderne i grupperne under Jens Bang Division. 

De indkøbte materialer opbevares af Divisionen, som forestår udlån til grupperne under divisionen. 

 

Budget  
 

Materialerne omfatter primært waders, redningsveste og fangsudstyr. Waders og veste skal anskaffes i 
forskellige størrelser. 

 

Artikel Ca. pris 

Waders 16.000 

Redningsveste  16.000 

Rejenet/rejehov  12.000 

Fangstkasser 1.000 

Transportkasser vandtæt 2.200 

Undervisningsmaterialer/mærker 3.000 

I alt 50.200 

 

 

Vi søger om det maksimale tilskud på 50.000 kr. 

Det ville være ideelt hvis vi kunne anskaffe en bokstrailer, hvor alt udstyret kunne opbevares og transporteres 
i. Så kunne den enkelte gruppe blot komme og hægte hele udstyret på. Men en passende bokstrailer koster i 
størrelsesordenen 30.000 kr., hvilket er næsten lige så meget som det ønskede udstyr. 

Såfremt vi får bevilget projektet, vil divisionen søge penge til projektet ved div. fonde samt hos Aalborg 
Kommune, for at forsøge at få transporttraileren i hus. 

 

 


