
Projekt Hammer Bakker 

Referat fra naturgruppens møde den 25/10 2012 

Deltagere: 
Svend Erik Mikkelsen 
Anton Thøger larsen 
Ole Schwarz 
 
Afbud fra: 
Ole Kjær 
 

Vi gennemgik først de aktiviteter som naturgruppen står for i de kommende 12 mdr.: 

 Ugletur v. Svend Erik – nærmere om dato       dec. 2012 
 

 Nytårstur v. Svend Erik, Ole Kjær og evt. Jørgen  jan 2013 
 

 Fugletur v. Svend Erik (fælles)    marts 2013 

 Skovens dag m. lodsejerne, spejderne, AK og evt. 
naturstyrelsen Ole S. koordinerer  søndag.   ult. april 2013 

 

 Årstidstur med Ole K. og Nina     april/maj 2013 
 

 Tale med Hedeselskabet om tur i på deres område 1. eller 5. maj 
v. Svend Erik og Anton 

 

 Fugletur v. Svend Erik (fælles)   maj md. 2013 

 Tur på blomsternes dag evt. ved Botanisk Forening –   17/6 2013 
Åge Pedersen kontaktes af Svend Erik 

 

 Samt hvilke aktiviteter Botanisk forening har påtænkt at 
lave i 2013 idet de har 100 års jubilæum her  ? 

 

 Sommerfugletur v. Svend Erik (nærmere om dato)  sommeren 2013 
 

 Årstidstur v. Ole K. og Nina    aug./sept. 2013  

 Alternativ svampetur (bred målgruppe) 
v Svend Erik og Anton (alm. aften)    primo sept. 2013 

 

 2 svampeturer via Ole Faaborg (svampeforeningen) i sept./okt. 2013 
Ole S. at koordinere (fælles) 

 

 Årstidstur v. Ole K. og Nina    nov./dec. 2013 

 



 

Andre ting: 

Lodsejersammenslutningen har fortsat et tilbud om at få lagt jagtdagene ind i vores kalender. 

Velkomsttur i Bakkerne til nytilflyttere i de 6 byer - tages op på næste møde. 

Samarbejde med Naturstyrelsen Ole S. tager kontakt til denne – for at høre om muligheder. 

Anton havde taget kopi af kort fra Hedeselskabets bog om flersidig udnyttelse af Hammer Bakker fra 1992 
Ole S. tager kopi til historiegruppen. 
 
Kort orientering om den velbesøgte og velomtalte tur i Bakkerne den 18/10 v. Svend Erik og Nina. 
 
 
Ting naturgruppen gerne vil drøfte på et møde med Aalborg Kommune: 
 
1 
Vi vil opfordre AK til at afvikle et fælles møde med interessenterne omkring Bakkerne 2 gange om året 
Med deltagelse af: Projekt Hammer Bakker, Aalborg Kommune (forskellige afdelinger) samt Hedeselskabet, 
Botanisk forening og øvrige lodsejere 
 
2  
MTB  
Hvad kan vi gøre for at alle kan være i bakkerne ? 
Flere/ andre stier, skiltning, møde med MTB 
 
3 
Skiltning, Info, tavler 
Vi vil gerne have ens skilte med klar afmærkning i hele Hammer Bakker,  
så man kan se hvem der må færdes hvor. 
Skov og naturstyrelsens logo må gerne bruges 
Oversigtstavler både vedr. natur, veje/stier/ruter/ historiske ting inkl. QR koder 
Folder om. Bakkerne med veje, historiske ting og natur samt regler 
 
4 
Stop bilkørsel 
Høre under punkt 3. idet klar skiltning vil afhjælpe dette f.eks. omkring vejen til Pebermosen 
 
5. 
Udsigtspunkter 
Er groet til  
 
6. Naturpleje 
Helt konkret omkring sommerfuglens tilhørssteder 
 
7 
Glemte haver 
Bevarer de tomter der er inkl. træer og bygninger 
 



8.  
Skovens dag 
Fælles dag med Naturstyrelsen, Projekt hammer Bakker og lodsejerne? 
 
9. Oprydning 
Dag med lodsejerne, Projekt Hammer Bakker og AK 
 
10. 
Affaldsstativer 
v. p-pladserne og Perpermosen 
evt. aftale med Skovholdet om tømning 
 
11. 
Er der planer om fredning af hele Hammer Bakker? 
 
12. 
Kan der sættes flere borde og bænke op? 
Nogle få steder 
 
13. 
Naturlegeplads på sigt 
F.eks. ved Sulsted Kirke (lige langt fra Vodskov, Vestbjerg, Grindsted og Sulsted) 
 
 
Næste møde: 
Onsdag den 30/1 2013 kl.. 19.00 hos Ole S 
 
Referent: 
Ole Schwarz 
 


