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Forord

Sæby Erhvervsforenings mål er 
at skabe vækst og udvikling i hele 
Sæby-området. Som en udløber 
af erhvervsforeningens strategi 
har foreningen etableret en række 
arbejdsgrupper, netværk m.m., 
hvor en lang række interessenter 
arbejder målrettet og engageret 
med en bred vifte af udviklingstiltag 
som f.eks. bosætning, Vandsportens 
Hus, byplanlægning, kommunikation 
og markedsføring. I mere end et år 
har en gruppe arbejdet dedikeret 
og entusiastisk med udvikling af 
kyststrækningen fra Sulbæk til 
Voerså, hvilket har resulteret i denne 
visionsplan - ”Fremtidens Strande fra 
Sulbæk til Voerså”.

Med afsæt i den ”Masterplan for 
fremtidens strande”, som Frederiks-
havn Kommune offentliggjorde i 2020, 
har Sæby Erhvervsforening ud fra et 
erhvervsøkonomisk synspunkt ønsket 
at arbejde videre og få beskrevet en 
plan for denne strandstrækning med 
fokus på at skabe vækst og udvikling. 
På strækningen findes en række om-
råder, som allerede i dag er med til 
at gøre kyststrækningen attraktiv. 
Nogle steder er der behov for øget 
synliggørelse – andre steder er der 
udviklingspotentiale, og samlet set 
vil det styrke områdets profil, at alle 
disse perler indtænkes i en samlet 
helhed, der naturligt spiller sammen 
med byudvikling og områderne vest 

for kystlinjen. For at skabe denne 
helhed peger visionsplanen - med 
udgangspunkt i 8 oplevelsesrum 
langs kystlinjen - på fem strategiske 
principper.

En fokuseret og koordineret udvik-
ling, der også tænker i grøn omstilling 
og FNs verdensmål, herunder 
ikke mindst sundhed og trivsel, vil 
understøtte Sæby-området som 
et attraktivt sted at bo og drive 
forretning. Samtidig vil det styrke 
områdets attraktivitet i forhold til 
tiltrækning af turister. 

Hvem er det så, der skal løfte den-
ne visionsplan til virkelighed? Det 
skal alle, der kan se potentialet i, 
at udvikle vores fantastiske kyst-
strækning fra Sulbæk til Voerså – 
med Sæby Havn, som det naturlige 
centrum. Det betyder, at mange og 
meget forskellige mennesker og 
organisationer skal tage ansvar, - 
samarbejde, - tage initiativ, - investe-
re i – og udbrede kendskabet til 
visionerne i denne plan.  

Kim Müller, formand,
Sæby Erhvervsforening

Tina Christensen, forkvinde,
Fremtidens Strande, Sæby
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Visionen

I 2030 er de ca. 20 km kyststrækning 
fra Voerså i syd til Sulbæk Strand i 
nord en attraktiv og kendt destination 
på den jyske østkyst – og samtidig 
en effektiv dynamo, der spiller en 
hovedrolle i udviklingen af denne helt 
særlige del af Danmark til gavn for både 
borgere, gæster og erhvervsdrivende. 
Det handler i 2030 om mindeværdige 
oplevelser af høj kvalitet i, på og ved 
vandet. Det handler om livskvalitet og 
trivsel – mentalt og fysisk. Det handler 
om det gode liv. Det handler om det, 
som vandet og nærheden til vandet 
gør ved mennesker. Det handler om en 
mangfoldighed af herlighedsværdier – 
med fokus på tilgængelighed for alle.

I 2030 er herlighedsværdierne på kyst-
strækningen fra Voerså til Sulbæk Strand 
af endnu højere kvalitet end i 2022. Det 
vil være tydeligt for enhver, der besøger 
eller bor i området. 

Her er strande, gamle huse, brostens-
belagte gader, fantastiske udsigter, 
steder til fordybelse, bademuligheder, 
moderne basis faciliteter, et spændende 
havnemiljø, smukke solopgange, en 
smuk og varieret natur, god plads og 
samtidig masser af liv og aktivitet. 
Der er kort sagt tale om et sted, som 
ingen ønsker at forlade igen.

I 2030 er kyststrækningen en gennem-
tænkt og sammenhængende destination, 
der byder på en overflod af interessante 
oplevelser – hele året – på  land og ude 
i vandet. Oplevelser, som både borgere 
og gæster naturligt deler med venner og 
familie. 

I 2030 arbejder borgere, erhvervsdriv-
ende, feriehusejere og myndigheder 
tæt og målrettet sammen om at styrke 
og synliggøre kyststrækningens åben-
lyse potentialer og kvaliteter. Dette 
samarbejde handler ikke alene om 
oplevelserne og herlighedsværdierne i 
sig selv. Det handler i høj grad også om 
erhvervsudvikling. 

Flere gæster og øget aktivitet blandt 
borgerne styrker de lokale virksomheder. 
Og succesfulde virksomheder 
bidrager positivt til udviklingen i Sæby-
området i forhold til beskæftigelse, 
indkomstskabelse, bosætning og 
skatteindtægter. 
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Fremtidens Strande i Sæby - 
baggrunden

Sæby Erhvervsforening arbejder 
målrettet for at fremme en sund 
erhvervsudvikling og en god 
beskæftigelse i Sæby-området. Med 
Fremtidens Strande i Sæby udstikker 
Sæby Erhvervsforening retningen for 
en ønsket, langsigtet udvikling af en 
af Sæby-områdets mest synlige og 
velkendte styrkepositioner, nemlig 
kyststrækningen fra Voerså i syd til 
Sulbæk Strand i nord.

Fremtidens Strande i Sæby er en 
fleksibel og rummelig visionsplan, der 
skal inspirere alle, der interesserer sig 
for Sæby-områdets fremtid, til handling, 
til samarbejde og til nytænkning. Det 
gælder i forhold til Frederikshavn 
Kommune, Destination Nord, Toppen af 
Danmark, Dansk Kyst- og Naturturisme, 
store og små virksomheder, eksisterende 
og nye virksomheder, borgere, 
feriehusejere og andre interessenter. 

For Sæby Erhvervsforening er der ingen 
tvivl om, at den fantastiske kyststrækning 
udgør et stort potentiale i forhold til at 
gøre Sæby-området til et endnu mere 
attraktivt sted at bo, besøge, arbejde og 
drive virksomhed. 

I forhold til erhvervsudvikling i Sæby-
området ser Sæby Erhvervsforening 
kyststrækningen som en oplagt dynamo, 
der i fremtiden kan – og bør – spille en 
endnu større rolle end i dag. Og dette 
både i forhold til at tiltrække gæster, 
borgere og virksomheder. 

En styrkelse af kyststrækningens 
attraktionskraft vil have en positiv effekt 
på hele Sæby-området.

For Sæby Erhvervsforening er det vigtigt, 
at udviklingen af kyststrækningen sker 
i et helårsperspektiv. Sæby-området er 
et skønt sted at være hele året! Og så er 
det vigtigt, at arbejdet med Fremtidens 
Strande i Sæby koordineres med det 
arbejde, der foregår hos blandt andet 
Frederikshavn Kommune med at udvikle 
kyststrækningen fra Vangen til Jerup. 

Fremtidens Strande i Sæby er 
udarbejdet med udgangspunkt i 
”Masterplan for fremtidens strande”, 
som Frederikshavn Kommune 
præsenterede i 2020, og hvor 
kyststrækningen fra Voerså til Sulbæk 
var ét af tre udpegede fokusområder. 

Det er også vigtigt at understrege, 
at rigtig mange mennesker og 
organisationer har bidraget til arbejdet– 
direkte og indirekte. Med gode idéer, 
råd, opmuntring og dialog. Fremtidens 
Strande i Sæby tager desuden afsæt 
i blandt andet ”Idéoplæg for Sæby 
Nordstrand”, som Sæby Søbads Venner 
står bag, ”Helhedsplan Sæby”, som Sæby 
Erhvervsforening har udarbejdet samt 
projektet Vandsportens Hus.
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På vej mod 2030

Sæby Erhvervsforening har i forbindelse 
med udarbejdelsen af Fremtidens 
Strande i Sæby udpeget otte steder, 
eller oplevelsesrum, som alle har deres 
helt egne særlige karakteristika. De har 
alle deres helt egen identitet. Netop 
mangfoldigheden på tværs af de otte 
oplevelsesrum er en stor styrke, da 
kyststrækningen dermed frister både 
gæster og borgere med en meget lang 
række forskellige oplevelser af høj 
kvalitet.
De otte oplevelsesrum skal også i 
fremtiden indeholde forskellige typer 
af oplevelser, men samtidig skal de 
sammentænkes. Mentalt og fysisk. De 
otte oplevelsesrum skal fremstå som ét 
sammenhængende oplevelsesrum. Én 
destination. Én uimodståelig oplevelse.

Fremtidens Strande i Sæby bygger på 
fem strategiske principper, som alle har 
bevægelse som fællesnævner:
1. Den blå korridor: Det skal være 

spændende at bevæge sig fra 
oplevelsesrum til oplevelsesrum på 
vandet, og alle oplevelsesrum skal 
friste de mennesker, der bevæger 
sig i den blå korridor, til at holde 
en pause. Til at opleve. Det handler 
om maritime stoppesteder som for 
eksempel faciliteter som badebroer 
og midlertidige tømmerflåder. 

 
2. Den grønne korridor: Det skal 

være nemt at bevæge sig langs 
vandet på hele kyststrækningen – fra 
oplevelsesrum til oplevelsesrum. 
Så tæt på vandet som muligt, til 

fods eller på cykel. Det handler 
om skiltning, wayfinding, 
landskabsarkitektoniske tiltag, 
farvemarkeringer, belægninger 
og fysisk inventar – og altid med 
udgangspunkt i områdets særlige 
karakteristika. Konkrete eksempler 
kunne være sanserum, udkigsposter, 
plateauer og bænke.

3. De grønne loops: Det skal være 
muligt, og helt naturligt, at bevæge 
sig væk fra vandet og ind i landet – 
og tilbage igen. Det handler om at 
skabe naturlige ruter, der fungerer 
som vendepunkter og som samtidig 
præsenterer spændende sider af 
området. Også her spiller skiltning, 
wayfinding, landskabsarkitektoniske 
tiltag, farvemarkeringer, belægninger 
og fysisk inventar en afgørende rolle.

4. Sæby Havn: Det skal være nemt – 
og oplagt – at tilbringe tid på Sæby 
Havn, som er kyststrækningens 
kommercielle centrum. Et besøg på 
kyststrækningen fra Voerså til Sulbæk 
må meget gerne starte eller slutte på 
Sæby Havn.

5. Otte rum, otte identiteter. Det 
skal være nemt – og helt oplagt – at 
tilbringe kvalitetstid i hvert af de otte 
oplevelsesrum, som alle har deres 
helt egen identitet.
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Let at finde vej i den grønne korridor

Den grønne korridor inviterer til oplevel-
ser langs havet – med mulighed for at 
bruge de spændende rum til forskellige 
aktiviteter.

Nogle vil vælge hele strækningen, andre 
vil vælge enkelte rum – alt afhængigt af 
dagsformen og ønsket om oplevelser.

Den grønne korridor er forbundet af 
udsigtspunkter, wayfinding, landskabs-
arkitektoniske tiltag, farvemarkeringer. 

En ny vej på havet i den blå korridor

Tanken er at etablere en synlig maritim 
korridor med mulighed for fysisk aktivi-
tet som åbenhav-svømning, kajak, 
paddle-boading og roning. 

Strækning indeholder naturlige 
opholdsmuligheder på vandet som 
maritime tømmerflåder og badebroer.

Brugerne kan gøre et ophold og blive 
invitereret til landgang i de 8 forskellige 
rum på strandene

b ca

Sæby Havn – det maritime kommerciel-
le centrum

Sæby Havn skal invitere beboer og 
gæster ind – hele året. Starter man sin 
tur ude fra et af oplevelsesrummene, er 
det naturligt at afslutte turen på Sæby 
Havn. Alternativt er havnen udgangs-
punkt for ture mod den aktive nordlige 
strækning - eller mod naturoplevelserne 
i syd. 

Sæby 
Havn

b ca  = De otte identiteter  = Den grønne korridor  = Den blå korridor d  = Kommercielt centrum

d

Fem strategiske principper
- visualisering

re og
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De grønne loops

En vej ud - en anden vej hjem

Vi har behov for naturlige vendepunk-
ter, når vi bevæger os i naturen. Hvor 
muligt – en vej ud og en anden vej 
tilbage.

Nysgerrigheden pirres når turen varie-
res med oplevelsen langs vandet i 
kombination med ture ind i landet. 

Et eksempel kan være at bevæge sig fra 
Sulbæk Strand langs åen ind i landet 
over det lille fredede område, igennem 
skovens dybe stille ro, tilbage på stran-
den i området ved Sæby Søbad for at 
opleve de mange vandsportsaktiviteter. 
Turen kan afsluttes på Sæby Havn med 
et besøg i ishuset eller på en af restau-
ranterne.

Er man mere til de rene naturoplevelser 
kan man bevæge sige i loopene mod 
syd. 

Undervejs er der guidning til stier inde i 
landet med alternative ruter tilbage til 
udgangspunktet.

b c = De grønne loops  = Den grønne korridor

b c
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Sulbæk Strand
Sulbæk Strand er gemt en lille smule 
væk, hvis man ankommer fra landsiden. 
Det kræver lidt at finde frem til stranden 
fra den nærmeste parkeringsplads. 
Netop turen til fods ad smalle stier – 
blandt andet gennem et fredet område 
– sætter på fantastisk vis scenen for 
Sulbæk Strand. Der er tale om et lille 
fredfyldt sted. Her er ro, her er stille, her 
er mildt og meget smukt. 

Udover en tur i vandet inviterer Sulbæk 
Strand i fremtiden til fordybelse, ro, 
indre dialog og stille samtaler mellem 
mennesker, der kender hinanden rigtig 
godt. Men Sulbæk Strand inviterer også 
til en fisketur i rolige omgivelser. 
Det handler om livskvalitet i et roligt 
tempo. Selve stranden er smal og 
den præges i høj grad af naturen i 
det umiddelbare bagland, hvor den 
altdominerende farve det meste af året 
er grøn. 
Baglandet og stranden hænger uløseligt 
sammen. De to fletter sig ind i hinanden.

Åbningstræk:
1. Udvikling af en sansesti
2. Etablering af shelters
3. Etablering af bænke eller andre 

typer faciliteter, der skaber rum, 
som inviterer til ophold – gerne med 
udsigt

Idébank:
• Brug af bunkere som udkigspunkter
• Etablering af mulighed for at lægge til 

fra havet med f.eks. kajak og robåd
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Stranden ved Sæby Søbad
Stranden ved Sæby Søbad er en del af et 
område, der i høj grad er kendetegnet 
ved de mange ensartede feriehuse, 
som udgør Sæby Søbad. Hertil kommer 
administrationsbygning, restaurant, 
mødefaciliteter med videre. Området 
byder desuden på blandt andet iskiosk, 
parkeringspladser, volleyballbaner, 
strandpromenade , offentligt toilet 
og store åbne arealer, som er oplagte 
til forskellige typer aktiviteter. Som 
oplevelsesrum er området svært at 
forstå – og en smule slidt og tilfældigt 
udviklet.

I fremtiden fremstår stranden – og 
resten af området – ved Sæby Søbad 
som et samlet hele: ”Sæby Strandpark”. 
Her er liv. Her kommer mange unge 
mennesker. Her sker noget. Det skal 
være nemt for gæsterne at forstå, hvilke 
aktiviteter de kan deltage i. Og så skal 
området have et overordnet kvalitetsløft. 
En tydelig identitet. Potentialet er klart til 
stede.

Her er plads til mange mennesker, der 
deltager i forskellige aktiviteter. Fra 
vandsport og volleyball over vandreture 
til solbadning og leg med børnene. 
På strækningen mod nord (mellem 
Sulbæk Strand og Sæby Søbad) finder 
man campingpladser og beboelse. På 
strækningen etableres badebroer til 
brug for områdets beboere og turister. 
Badebroerne inviterer folk til svømning 
og leg og virker desuden som naturlige 
maritime stoppesteder for aktiviteterne i 
den blå korridor.

Åbningstræk:
1. Gentænkning af området som hub 

for aktiviteter på, i og ved vandet. Det 
gælder også i forhold til kystnære 
MTB- og vandreruter.

2. Etablering af plug-and-play faciliteter 
i forhold til forskellige aktiviteter.

3. Etablering af moderne toilet- og 
badeforhold samt konstruktioner, 
der giver læ.
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Idébank:
• Mobile saunaer
• Maritime tømmerflåder
• Legeplads på vandet
• Udvidelse af badebro, så den 

kan anvendes i forbindelse med 
forskellige vandaktiviteter

• Fitnessfaciliteter
• Café – midt i aktiviteterne 
• Faciliteter til beachvolley, 

strandfodbold og –håndbold og 
basketball.

• Tilskuerfaciliteter til både land- og 
vandaktiviteter.

• Bål- og grillhytte
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IDEER FOR SÆBY SØBAD
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Sæby Strand/Paradisjorden
Dette smukke oplevelsesrum er 
kendetegnet ved havet, stranden, 
Paradisjorden og ikke mindst det faktum, 
at der er tale om et bynært og velplejet 
oplevelsesrum. Oplevelsesrummet 
er en del af Sæby – og så alligevel 
helt sig selv. Her er god plads, her er 
hyggeligt, her er smukt, her er roligt, 
her er havn, her er gamle huse, og her 
er forretninger, iskiosker og caféer. 
Paradisjorden er i dag omfattet af visse 
fredningsbestemmelser, som regulerer 
benyttelsen af området.

Paradisjorden, og måske endda 
stranden, er i fremtiden stedet, hvor 
både borgere og gæster mødes for 
at deltage i events som for eksempel 
Historiske Dage og 24 Timer ved 
Havet, høre musik, nyde pop-up 
kunstudstillinger, handle i små sjove 
pop-up butikker. 
Her er også rig mulighed for at skabe 
events, der formidler områdets 
spændende kulturhistorie. 

Gode eksempler er kaperhistorien og 
historien om Stygge Krumpen. Her er 
liv – ikke hele tiden, men sikkert ret ofte. 
Og alt dette kombineret med et bynært 
strandliv. 

Åbningstræk:
1. Etablering af plug-and-play faciliteter 

i forhold til forskellige aktiviteter
2. Organisering af samarbejdsforum 

i forhold til planlægning og 
gennemførelse af aktiviteter

Idébank:
• Brusere på stranden 
• Havets Biolab – til børn
• Etablering af et eller flere fakkelhuse 

– som Sæbys maritime kendetegn
• Brush-up af Strandpromenaden
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Sæby Havn 
Sæby Havn er et kommercielt centrum, 
der byder på en meget lang række af 
oplevelser – i både den nye og den 
gamle del af havnen. For rigtig mange 
mennesker er Sæby Havn et interessant 
sted at besøge. Her parkerer man bilen, 
går en tur og nyder god mad på en af 
restauranterne. Her er vand, lystbåde, 
træhuse, butikker og meget, meget 
mere. Her er kort sagt liv og aktivitet. 
Her er andre mennesker. Her er en 
helt særlig stemning. Sæby Havn er 
en scene, der konstant forandrer sig. 
Og netop dette giver havnen en stor 
attraktionskraft.

I fremtiden er Sæby Havn et sted, hvor 
endnu flere mennesker tilbringer stadig 
flere timer end i dag. I fremtiden byder 
Sæby Havn på endnu mere liv i form af 
aktiviteter ved, på og i vandet. Og det 
gælder både kommercielle aktiviteter 
og ikke-kommercielle aktiviteter 
organiseret af for eksempel lokale 
ildsjæle og foreninger. Sæby skal være et 

internationalt mekka for aktiviteter på, 
ved og i vandet. 

For både borgere og gæster er det at 
besøge Sæby Havn en naturlig del af et 
besøg på kystrækningen fra Voerså til 
Sulbæk. 

Åbningstræk:
1. Udvidelse af overnatningskapaciteten
2. Etablering af Vandsportens Hus
3. Fortællinger om den samlede 

kyststrækning fra Voerså til Sulbæk 
Strand

Idébank:
• Maritime tømmerflåder
• Havnebad
• Kikkertposter
• Læringsområde for børn – inkl. 

legeelementer
• Bænke, borde, udsigtsrum tæt på 

vandet
• Fitnessfaciliteter
• Flere butikker og restauranter
• Fiskekurser og madlavningskurser på 

havnen
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Pladsen ved Minibyen
Umiddelbart syd for Sæby Havn ligger 
en plads, som mange i dag besøger for 
at kigge ud over havet – ikke mindst 
når solen står op. Pladsen er Sæby 
Havns sydlige anker. Her stopper det 
centrale byliv. Solopgangspladsen er 
et æstetisk og smukt område og udgør 
i fremtiden den perfekte afslutning 
på aktiviteterne på havnen. Samtidig 
fungerer pladsen som en portal mod 
syd, hvor strækningen inviterer til 
udforskning af naturen langs havet hele 
vejen ud til Voerså Havn. Udsigten er 
fremragende. Adgangsforholdene er 
gode. Sæby Havn er tæt på, Nordsøstien 
er tæt på, et gammelt renseanlæg er tæt 
på. Fra pladsen er der direkte adgang til 
Minibyen Sæby. Pladsen er helt sin egen, 
da den bare ligger der uden faciliteter, 
uden plan. Den giver indtryk af at være 
et sted for de lokale, der kender den.

I fremtiden er pladsen ved Minibyen 
Sæby et sted, hvor både borgere og 
gæster stiger ud af bilen og af cyklen 

for at tilbringe tid sammen. Det er et 
sted, hvor mennesker mødes, spiser en 
madpakke, leger med børnene og bliver 
fristet til at gå en tur langs vandet. Og 
til at besøge Minibyen Sæby naturligvis. 
Dette oplevelsesrum er en del af Sæby.

Åbningstræk:
1. Etablering af en solopgangsplads.
2. Etablering af en stor legeplads med 

Sæby-tema. Legepladsen kan evt. 
sammentænkes med Minibyen Sæby

3. Plug-and-play faciliteter i forhold til 
afholdelse af events.

4. Præsentation af de yderligere 
punkter sydpå, så brugerne af 
pladsen introduceres for denne 
strækning.

Idébank:
• Beplantning i forhold til at skjule det 

gamle renseanlæg
• Styrkelse og synliggørelse af 

forbindelsen til Sæby Havn
• Vandlegeplads tæt på vandet
• Udsigtspost over havet



SOL OVER KATTEGAT
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Sulbæk Å

Sulbæk
Sulbæk Strand

Stranden ved Sæby Søbad

Sæby Strand / Paradisjorden

Pladsen ved Minibyen

Lyngså Strand

Sæby HavnSæby

Sæby Å

Voer Å

Solsbæk Strand

Professorens Plantage

Lyngså

Voerså

Stensnæs vildtreservat

Voerså Havn
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IDEER FOR SOLOPGANGSPLADS
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Solsbæk Strand og Professorens Plantage
Naturoplevelser i særklasse i rolige 
omgivelser er hovedattraktionen i 
området omkring Solsbæk Strand og 
Professorens Plantage. 

Her er god plads, her er stier, her er 
stilhed, her er strand og her er højt til 
himmelen. Området er stort og varieret, 
hvilket gør det til et fantastisk sted, at gå 
på opdagelse. Og gå tur med hunden.

Fremtiden for Solsbæk Strand og 
Professorens Plantage handler om 
naturoplevelser. 

Borgere og gæster skal inviteres ud 
i naturen på egen hånd. De skal gå, 
de skal røre sig, de skal sidde og tale 
sammen og de skal lære naturen at 
kende.

Åbningstræk:
1. Udvikling af faciliteter til overnatning 

i naturen. På jorden og i træerne
2. Etablering af hundestrand – evt. 

indhegnet ved stranden i umiddelbar 
nærhed af DCH’s faciliter. Mange 
gæster og borgere er glade for 
hunde, som dermed er kommercielt 
interessante

3. Etablering af udsigtspunkter – der 
ikke blot giver udsigt, men også ro

Idébank:
• Træningsfaciliteter i naturen
• Bænke og borde
• Madpakkehus
• Toiletfaciliteter
• Skovtårn
• Udvidelse af cykelsti fra 

renseanlægget på Solsbækvej
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Lyngså Strand og Stensnæs
Lyngså Strand og Stensnæs kombinerer
en bred og børnevenlig strand med
store naturoplevelser i Voerså-Stensnæs
Vildtreservat. Her er strandenge, rørsumpe 
og store opdyrkede arealer.

Et af områdets særlige kendetegn er en
større lagune bag klitrækkerne. Området
er af international betydning for en lang
række fuglearter. Det er her naturen for 
alvor viser sine kræfter frem. Det er her, 
naturen er rå og uspoleret. Og det er her, 
kystlinjens dynamik og udvikling med 
pålejring af den ene krumodde efter den 
anden er synlig for de, der kigger godt 
efter.

Vandrere har rig mulighed for at lægge 
kilometer i benene og få utallige oplevel-
ser naturen. Området ved Lyngså Strand 
og Stensnæs vil også i fremtiden tiltrække 
både børnefamilier og naturinteresserede 
borgere og gæster. Stranden er attraktiv, 
og naturen er helt unik i forhold til 
især fuglelivet, men det dynamiske 

kystlandskab rummer også en særegen 
flora og insektfauna og stranden rum-
mer i særklasse et artsrigt opskyl som 
viser det bundlevede dyreliv i Kattegat 
frem.

Åbningstræk:
1. Etablering af udkigstårn med 

formidlingsfaciliteter som fremviser 
områdets særlige geologi og 
fugleliv – blandt andet til de mange 
mennesker, der ikke er eksperter i at 
færdes i naturen.

Idébank:
• Brusere på stranden
• Badebro ved Lyngså Strand
• QR-koder til podscast om fugleliv
• Placering af udkigstårn og 

formidlingsanlæg på en placering så 
gæster oplever området udefra uden 
at forstyrre fuglelivet. En kortere 
enrettet vandresti skal føre gæsterne 
til anlægget.
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Voerså
Voerså er et skønt lille sted anlagt ved ud-
løbet af Voer Å, med havn og strand. Både 
på stranden og på havnen hersker fred og 
ro. Livet går sin stille gang, hvilket sammen 
med de naturskønne omgivelser har en stor 
attraktionskraft.  Grundet den flade kyst 
ligger byen med sin gamle fiskerihavn og 
den sejlbare å trukket tilbage fra kystlinien. 
Dette giver en zone med kystnatur mellem 
byen og den nye jollehavn.  Placeringen af 
havnen ved Voer Å bidrager i høj grad til at 
gøre stedet helt unikt. Det samme gør den 
målrettede og oftest usynlige indsats for at 
retablere ålegræsområdet langs kysten.

I Voerså går man forrest ift. at tænke i at 
beskytte kysten og retablere kystnaturen. 
Dette er et område med et stort potentiale 
i forhold til videndeling og –formidling. 
Voerså er i dag blevet et eksperimentarium 
på internationalt niveau ift. retablering af 
ålegræsområder. I fremtiden er kysten 
ved Voerså det perfekte udflugtssted for 
mennesker, der søger ro og idyl ved vandet 
– dette uanset om man kommer for at 

bade, se ud over havet, nyde havnen, kigge 
på fugle eller blot nyde en kop kaffe i rolige 
omgivelser.

Åbningstræk:
1. Etablering af havmindeplads og hav-

bad på ydermolen
2. Udvikling af formidlingskoncept med 

fokus på marin naturgenopretning og 
naturbaseret kystbeskyttelse

3. Dykkerområder på stenrevene
4. Retablering af sidste halvdel af delta-

område ved åens udløb

Idébank:
• Genetablere flytbare bolche-stribede 

badehuse til omklædning ved havbad
• Badebrusere på stranden
• Flydende sauna i havbad
• Synliggørelse af indsatsen for marin 

genopretning og kystbeskyttelse
• Havhaver: tang- og muslinge-

produktion
• Etablering af funktionsbygning til 

scene og trapper på den gamle kro-
grund
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