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TILTAG  BESKRIVELSE AF GJØLS EGEN INDSATS 
KOMMUNENS  

INDSATS 

STATUS MARTS17 STATUS MAJ '18 TOVHOLDER 

1 BOSÆTNING – STØRRE UDBUD AF GRUNDE OG LEJEBOLIGER  

1.1 Marken Ny lokalplan Lokalplan Godkendt lokalplan – aktiv medvirken til 

byggemodning 

Granly købt 8 grunde og begynder 

byggemodning. Kommunen bidrager til 

byggemodning 

Bosætnings-

gruppen 

1.2 Nye 

boligområder  

   GBE og bosætningsgruppen vil arbejde 

videre med at udvikle nye 

parcelhusområder bl.a. på højderyggen 

øst for Marken og nye områder fx ved 

Isbakken og Birkumgård, som anført i 

vision 2030. 

GBE 

1.3 Kommunale 

byggegrunde 

Nye kommunale grunde 

  

Mindst 3-5 

kommunale   

grunde til salg. 

Lokalplanen for den gl. sportsplads 

indeholder 6 parcelhusgrunde. 

 Bosætnings-

gruppen 

1.4 Flere 

lejeboliger 

Privat initiativ på hjørnet af 

Limfjordsgade/Fjordgade  

Smidig 

byggesagsbehand

-ling 

Initiativet er foreløbigt sat på ”stand by”. Bosætningsgruppen har præsenteret 

"pølsegrunden" for politikerne  

Bosætnings-

gruppen 

Boligforeningsbyggeri ved gl. idrætsplads, 

8 boliger med udsigt over fjorden. 

Kommunen er 
medfinansierende  

Lokalplanen er vedtaget. Byggeriet 

forventes stadig igangsat i efteråret 2017.  

Byggeriet af de 8 boliger er i gang med 

forventet indflytning feb. 2019. 

Bosætnings-

gruppen 

Planer om 4 nye boliger ved Bytoften 

(leje/andelsboliger)  

 Lokalt initiativ undersøger p.t. grundlaget 

for at opføre de to sidste dobbelthuse på 

Bytoften 

Kommer tilsyneladende i gang GBE 

1.5 Bevarende 

plan for 

strandenge 

mellem by og 

fjord 

Vi ønsker at bevare attraktive boliger med 

fjordudsigt langs Limfjordsgade, og i den 

forbindelse foreslår vi, at der laves en 

bevarende lokalplan omfattende både den 

bymæssige bebyggelse og strandengene 

langs fjorden. Planen skal sikre, at 

Dialog om at sikre 

åbne strandenge 

ved byen - og 

stillingtagen til 

kulturmiljøudpeg-

ningen på Gjøl. 

Ønsket er af GBE blevet fremsagt og 

registreret ved det offentlige møde om 

helhedsplanen (”markedspladsen”) den 20. 

april på Pandrup Skole. 

Ønsket om en bevarende lokalplan er 

ikke kommet på kommunens 

prioriteringsliste over kommende 

lokalplaner. 

GBE følger op.  

GBE 
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nuværende erhverv og boliger i området 

kan udvikle sig i gensidig respekt for 

områdets kulturmiljøkvaliteter.  

1.6 Tage godt 

imod tilflyttere 

Vi ønsker at give tilflyttere en varm og 

personlig velkomst, og bl.a. af den grund 

er der etableret en velkomstpakke.  

liste med adresser  Torvemarkedet, som i 2017 bliver den 20/5. 

GBE står for arrangementet.  

GBE fortsætter i 2018 den 26. maj. Og i 

årene fremover, i samarbejde med 

Brugsen. 

GBE 

2 GRØNNE OG BLÅ ÅNDEHULLER – FLERE MØDESTEDER OG FRILUFTSAKTIVITETER  

2.2 Kite- og 

surfspots med 

gode faciliteter 

Projektet handler om at etablere gode 

wind- og kitesurfspots ved Gjøls bredning. 

Der er tale om tre lokaliteter på Gjøl: Gjøl 

Havn er primært til windsurfere, og Østre 

Jydevej og Fløjlsanden primært til 

Kitesurfere, som kræver mere plads og 

åbent vand. I samarbejde med Gjøl 

sejlklubs surfer-afdeling, arbejdes der på 

at præcisere, hvilke faciliteter der er 

nødvendige på de enkelte lokaliteter. 

Vi ønsker at 

kommunen 

dækker udgifter til 

bedre faciliteter, 

skraldespande og 

nye 

bordebænkesæt.  

 

 

 

Vi afventer arbejdet med ny lokalplan for 
havnen og arbejdet med ”Destination 
Limfjorden”  

 Vi afventer fortsat, hvad der sker på 
havnen og tager derefter projektet op 
igen… 

? 

2.3 Havnen er 

vores fyrtårn - 

og vi ønsker 

flere muligheder 

for benyttelse 

Havnen er vores fyrtårn - og vi ønsker flere 

muligheder for benyttelse 

 

Vi ønsker, at der udarbejdes en ny 

lokalplan for disponering og forskønnelse 

af havneområdet. Lokalplanen skal 

omfatte et nyt børne/ungeområde med 

badestrand eller havnebassin øst for 

havnen og med tiden en havneudvidelse. 

Der ønskes nedsat en bredere gruppe af 

medlemmer i havne-gruppen, således at 

øvrige brugere af havnen også kan være 

Arbejdet med 

lokalplan for Gjøl 

Havn skal 

intensiveres 

 

I efteråret 2016 kom arbejdet med ny 

lokalplan i gang. Efter dialog med 

brugerne af havnen og beboerne, der 

grænser op til området, blev der udsendt 

et lokalplanforslag til ny lokalplan i 

oktober, hvor der også blev afholdt 

borgermøde herom. På mødet og i 

efterfølgende indsigelser mod bl.a., at der 

åbnes mulighed for at opføre ferieboliger 

på arealet overfor kroen og en afvisning af 

at kunne opføre 4 fjordhytter foran 

velfærdsbygningen, kom et rev. 

Vi afventer p.t. at kommunen følger op 

på borgermøderne i efteråret 2017. Her 

blev det aftalt, at kommunen skulle 

prøve at konkretisere og visualisere 

byggeri i mindre skala og indkalde til nye 

møder primo 2018. 

Vi afventer stadig.  

 

GBE vil fortsat arbejde på, at den nye 

lokalplan for Havnen medtager 

muligheder for at opføre simple 

fjordhytter i havnebassinet til 

GBE 

Havnens 

foreninger 
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repræsenteret. Desuden ønskes 

muligheden for at etablere en 

autocamperplads ved havnen og flere 

ferieboliger ved havnen undersøgt. 

lokalplanforslag på TMU mødet i januar 

2017, uden at de lokale ønsker var 

imødekommet. På mødet blev 

behandlingen udsat pga ag byggeplaner 

på havnen. 

overnatning. 

2.4 

Træskibshavn 

og plads til 

Gølbåden 

Gjøl Havn ønskes udpeget til en frihavn for 

træskibe. Mange mindre 

bevaringsværdige skibe vil skabe mere liv 

på havnen og med træskibe følger flere 

lystsejlere og turister fra landsiden. 

Gølbådens restaurering skrider også 

planmæssigt frem, og der er brug for at 

disponere over en stor bådplads i havnen 

fra 2017, hvor Gølbåden vil være klar til 

søsætning. Vi ønsker allerede nu, at der 

sikres arealer på havnen til brug af 

Gølbåden.  

 

Vi ønsker at Gjøl 

Havn registeres 

som træskibs-

frihavn med 

omtale i 

Træskibssammen

slutningens PR-

materiale. 

Opmærksomhed 

på placering af 

Gølbåden. 

Sjægten kunne ikke få friplads, og 
spejderne har nu opgivet deres 
engagement i båden. Status for båden er 
derfor uafklaret. Det undersøges, om den 
kan indgå i en udstilling på havnen, fx i 
samarbejde med Fisker- og bådelaug og 
lokalhistorisk arkiv. 
 
Arbejdet med Gølbåden skrider 
planmæssigt frem. 

Arbejdet med båden ligger til dels stille i 
øjeblikket på grund af manglende 
økonomi, men vi er i fuld gang med at 
søge økonomisk støtte ved forskellige 
fonde, og håber selvfølgelig, at det vil 
give et positivt resultat, så vi kan komme 
i gang med at montere klædning på 
båden.  
Det næste store øjeblik, som skal ske, er 
at motoren ankommer midt i maj måned 
og skal monteres – det bliver en stor dag 
og en af milepælene i projektet. 
 Går det hele op i en højere enhed, har vi 
en forventning om, at vi kan få Gøl 
Båden ned i Gjøl havn i 2020. 
 

Gølbåden 

2.5 Udstilling af 

Thomas Dams 

Troldeunivers 

På baggrund af gode erfaringer med at 

tiltrække gæster til Gjøl ved 

påskeudstillingen, ønskes der etableret en 

permanent udstilling på Gjøl. Der er 

allerede indsamlet private midler til køb af 

flere værker og træskulpturer.  

GBE følger op herpå. 

Vi ønsker hjælp fra 

kommunen til 

etablering og drift 

af en udstilling i et 

butikslokale over 

for brugsen. 

Der er stiftet en selvejende institution – 

Troldemuseet på Gjøl. Der har været 

afholdt en del møder og workshops, og der 

er en professionel museumsdesigner 

tilkoblet. Ny projektbeskrivelse er 

udarbejdet og budgettet ligger på 1.5 mio. 

kr. Der er indsamlet 500.000 kr. primært 

som tilsagn fra forskellige ”kasser” samt 

tilsagn om 300.000 kr. fra kommunen på 

særlige vilkår.  

Bestyrelsen i Troldemuseet mangler p.t. 

225.000 kr. for at realisere det planlagte 

museum. Håber økonomien falder på 

plads hen over sommeren.  

 

Økonomien er nu kommet på plads og 

projektet går i gang efteråret 2018  

Troldemuseet 

2.6 Troldelege-

plads 

Vi ønsker at etablere en troldelegeplads på 

Gjøl, der vil skabe fokus på byen i 

Der er dialog med 

Visit Nordjylland, 

Der er i det tidlige forår 2017 blevet 

etableret en formel forening, med 

Projektet er ved at nå metaltræthed. Det 

er afdækket, at der ikke er potentiale i et 

Troldehøjene 
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forbindelse med premiere på 

gjøltroldefilmen, som Dreamworks laver i 

2016. Legepladsen har til formål skabe 

øget turisme og øget opmærksomhed på 

byen, at skabe et aktivitetsområde for 

børnefamilierne i byen  og at skabe 

opmærksomhed omkring Gjøl som 

attraktivt bosætningsområde for 

børnefamilier Der afdækkes i øjeblikket, 

hvor en evt. placering kunne være. 

Rekreative områder og aktivitetsgruppen 

følger op herpå.  

for at trække på 

deres erfaringer. 

Der har været 

afholdt møde med 

Vækst 

Jammerbugt, 

ligesom der er 

aftalt fremtidig 

dialog og 

samarbejde.   

ansvarlig bestyrelse.  

Der er pt. indsamlet 600.000 kr., men der 

er stadig langt igen, førend man når det 

ønskede budgetmål, som ligger over 3 

mio. kr. 

 

Samarbejde med Troldemuseet om 

fundraising. 

fundraisersamarbejde med 

Troldemuseet. Der er søgt fonde for en 

værdi af 5.575.000 dkk, og bevilliget 

650.300 dkk (derudover kommer 

værdien af eget arbejde, og sponsorat).  

Arbejdsgruppen har besluttet sig for, at 

henvende sig til fundraiser for hjælp til 

ansøgningerne, ligeledes er der 

forespurgt på nye kræfter til gruppen, 

med hjælp til fundraising og det 

administrative. Ved udgangen af 2018 

vurderes projektets status, og der 

træffes en go eller no-go beslutning for 

hele projektet. 

2.7 

Aktivitetsområd

e på spejder- og 

Gjølenfestivalpla

ds 

På den gamle idrætsplads – og pladsen 

anvendt til afholdelse af GjØL’en-festival - 

arbejdes der på at etablere en offentlig 

tilgængelig bålhytte med sheltere, nye 

aktivitetesredskaber samt at etablere 

offentlige tilgængelige toiletter i det 

tidligere klubhus til tennisklubben. Med 

tiden ønsker vi, at pladsen skal fungere 

som en ”mini-gateway” i den østlige del af 

byen. 

Vi forudsætter, at 

kommunen er 

indstillet på at 

ændre den grønne 

pleje og i øvrigt 

medfinansierer 

eventuelle 

ændringer i 

anvendelsen af 

arealet. 

 Afventer opførsel af bålhytte + tilhørende 

shelters 

Bålhytte inkl. shelters er nu opført på 

pladsen foran Spejdernes klubhus. Det 

skete i samarbejde med en masse 

frivillige, som brugte mange timer for at 

få bålhytten bygget. D. 23. juni bliver 

bålhytten officielt indviet af Borgmester 

Mogens Gade 

Spejderne og 

GGB 

2.8 Kajak-event - 

gæster til Gjøl 

Kajakklubben afvikler i første weekend af 

juni 2015 en landsdækkende DGI event, 

hvor ca. 50 roere kommer til Gjøl i tre 

dage. Dette er et eksempel på, hvordan vi 

arbejder med at markedsføre området og 

få flere gæster til området. 

Vi forventer hjælp 

til markedsføring 

og omtale af 

denne type 

arrangementer.  

Situationen er den samme i 2017 som året 

før. Kæmpe succes, og helt udsolgt. 

Arrangementet afholdes weekenden 

omkring 20. maj 

I 2018 er 65 tilmeldt arrangementet. 

Kæmpe succes, og helt udsolgt. 

Arrangementet afholdes i 2018 fra 1.-3- 

juni 

Ro – og 

kajakklubben. 

 

Rekreative 

områder og 

aktivitetsgrup

pen 
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2.9 Duathlon på 

Gjøl 

I samarbejde med foreningen Life Of 

Sport, som hører hjemme i Nørresundby, 

arrangeres den 20. juni 2015 et Duathlon 

på Gjøl. 

Målet er, at arrangementet vil blive en 

årlig tilbagevendende begivenhed, som 

tiltrækker motionister fra lokalområdet, 

og måske på sigt at udvide arrangementet 

til et Triathlon, så også vandelementet 

indrages.  

Som 

udgangspunkt er 

der kun brug for 

hjælp fra 

kommunens 

vejafdeling til 

eksempelvis 

afspærring og p-

skilte.  

Gentages i 2017. Arrangementet med Life of Sport 
gentages på havnen på Gjøl lørdag d. 16. 
juni 2018 kl. 10-14. 
 

Rekreative 
områder og 
aktivitetsgrup
pen 

2.11 Gode stier 

på Gjøl 

Vi har her i foråret på eget initiativ givet de 

eksisterende vandrestier på Gjøl en 

”make-over”. Der er tale om vandrestier, 

som under et tidligere projekt på Gjøl blev 

gjort tilgængelige. Stierne er markeret 

med små træstolper påsat farvede 

metalpile - der markerer hver sin rute. 

Ruterne er beskrevet i en lille pjece med 

længde, tilgængelighed og 

seværdigheder. Pjecen ligger offentlig 

tilgængeligt bl.a. på havnen og ved 

kommunens turistbureau i Blokhus.  

Vi ønsker stierne 

indgår i 

kommunens 

markedsføring af 

stier, og at 

kommunen har 

fokus på at sikre 

sammenhæng 

mellem den 

regionale 

Limfjordsrute og 

lokale 

vandreruter. 

Der er opsat en ”folderholder” på det 

grønne område overfor skolen. Her findes 

turfolderen. GBE sørger for, at der hele 

tiden er foldere i den lille kasse. 

 

Det bør undersøges, om folderen stadig er 

at finde på rådhusene og i 

turistkontorerne. 

Vi har på LUP-møde desuden ønsket  en 

stiforbindelse til Aabybro/og Biersted, 

som gerne må være i eget tracé, eller en 

kombination af dette og eksisterende 

småveje. 

 

På LUP-mødet blev der også skitseret et 

ønske om en stiforbindelse langs fjorden 

med diskret belysning. 

Rekreative 

områder og 

aktivitetsgrup

pen 

 

GBE 

2. 12 Tennis Vi ønsker at genetablere tennisbanen på 

Vinklen. Genetableringen har som formål 

både at give gjølboerne mulighed for at 

spille tennis igen, men også at skabe en 

aktivitet for turister. Planen er, at også 

sejlende, sommerhusgæster og andre kan 

benytte banen imod betaling.  

Vi ønsker hjælp fra 

kommunen til at 

finde 

selvbetjeningsløs-

ninger, så både 

foreningsløse og 

turister kan 

benytte 

Interessen for at spille tennis er meget lille 

i øjeblikket, så indtil videre vil banerne ikke 

blive klargjort. 

Der er i 2018 kommet et nyt forslag I 

forbindelse med genetablering af 

tennisbanen. Dette forslag er i øjeblikket 

til diskussion og overvejelse i klubbens 

bestyrelse 

GGB 
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sportsfaciliteter. 

2.13 E-sport I Gjøl Gymnastik & Boldklub, er vi begyndt 
at se nærmere på mulighederne indenfor 
E-sport. I den forbindelse er vi gået i gang 
med at etablere de fysiske rammer, så det 
bliver muligt for at etablere dette som 
tilbud i GGB. På sigt er det tanken, at E-
sport bliver et tilbud på lige fod med GGBs 
andre tilbud og derved er muligheden for, 
at samarbejdet med Gjøl skole styrkes 
yderligere der også. Tanken er udover 
dette, at de fysiske rammer også kunne 
være et samlingssted for unge, som ikke 
benytter de traditionelle tilbud som vores 
forening tilbyder.  
 

-  -  GGB arbejder videre for snarest at kunne 

lancere E-sport 

GGB 

3 SERVICE OG FÆLLESSKAB 

- SAMARBEJDE PÅ TVÆRS TIL FÆLLES GAVN 

3.1 Gjøl Skole Kommunen skal organisere ”udlån” af 

lærere i de små fag til de mindre skoler fra 

skoleåret 2015/16 i hele kommunen, for at 

man i god tid kan få erfaringer med, 

hvordan de mindre skoler kan leve op til 

2020-kravene omkring 

undervisningskompetencer.  

 

Hvis kommunen 

ønsker at bevare 

de mindre skoler, 

bør man rettidigt, 

dvs. allerede her i 

2015, igangsætte 

modeller med at 

organisere udlån 

af lærere. 

Skolen har indledt et samarbejde med 
Sejlklubben på Gjøl Havn, om undervisning 
af elever i sejlsport og regler om at færdes 
til søs. En sidegevinst heraf (og af 
kommunens engagement som ”vandsikker 
kommune” ) er, at der også fremover bliver 
givet ekstra svømmeundervisning. 
Både sejlerundervisning for de ældste 
klassetrin og svømning bliver sat officielt på 
skemaet. 
 
Gjøl skole har desuden udviklet flere gode 
undervisningsforløb i samarbejde med 
lokale aktører. Eksempler – udvikling af Gjøl 
historiske hjemmeside i samarbejde med en 
lokalhistorisk aktør – matematikforløb og 
madkunstskabsforløb med Gjøl brugs. 

Sejlundervisningen er sat i gang med 3 
undervisningsgange i foråret og 3 
undervisningsgange i efteråret for vores 
nuværende 4. – 5. klassetrin. Desuden 
fortsættes med svømmeundervisning i 
4. – 6. klasse. 
 
Der er løbende samarbejde med byens 
PR - gruppe og andre aktører, som 
arrangerer forskellige aktiviteter på 
Gjøl. I år samarbejder skolen med 
Danmark Dejligst, hvor Kulturskolen, 
Gjøl skole og lokaleaktører samarbejder 
om en stor koncert på Gjøl havn den 1. 
juni. 
 

Gjøl Skole 
 
Sejlklubben 
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3.2 Skolehave Etablering af en skolehave - som led i at 

åbne skolen mod det omgivende samfund. 

Der søges midler under projekttankerne 

”fra haver til maver” i samarbejde med 

lokale ildsjæle, der støtter op om 

projektet. Vi satser på at kunne 

påbegynde arbejdet først i maj ved hjælp 

af frivillige kræfter og støtte via 

tilskudspuljer. 

 

Det forventes, at 

kommunen 

bakker op om 

disse tanker med 

vidensdeling 

mellem skoler 

med skolehaver. 

Aktiviteten er fortsat i 2016 og 2017.   Do Gjøl Skole 

3.3  Skoleelevers 

forsikrings-

forhold 

Vi ønsker, at vores skoleelever skal have 

mulighed for at kunne sejle på fjorden, 

herunder at benytte de redningsveste som 

Trygfonden har sponsoreret til skolen.  

 

Styr på 

forsikringsforhold

ene, således vi kan 

få børnene på 

vandet. 

Kommunens forsikringsafdeling har 
bekræftet at eleverne er dækket af 
idrætsforeningernes forsikring, hvis 
idrætsforeningerne står for undervisningen 
 

  Do Gjøl Skole 
 
Sejlklubben 

3.4 

Sommerskole på 

Gjøl - flere 

børnefamilier 

besøger Gjøl 

Vi ønsker at der bliver arrangeret 

sommerskole på Gjøl, ligesom der i 

øjeblikket er tradition for, at man gør på 

Bratskov. Vi forstiller os i første omgang, 

at der etableres to linjer. Henholdsvis er 

aktiv linje, som har fokus på vandsport og 

fiskeri og en bage-konditor linje, hvor der 

eksperimenteres med det søde liv. 

Aktivlinjen tænkes afviklet på havnen, 

mens skolekøkkenet udgør rammen for 

bage-konditor linjen. Derudover har Ro- 

og kajakklubben planer om i de 

kommende år afholder særlige 

sommerskoler.  

Kommunen 

udbyder 

sommerskole fra 

2016 med 

aktiviteter på Gjøl. 

Skolen har endnu ikke modtaget et udspil. Skolen har været lidt i dialog med lokale 
aktører der arbejder på at bruge skolen i 
sommermånederne, hvor lokale vil 
tilbyde undervisning og kurser indenfor 
forskellige områder 

Gjøl Skole 
 
? 

3.6 Naturpleje Der er allerede taget initiativ til Da stort set alle Kreaturerne sættes ud den 1. maj. 14 stk. og Koklapperlauget udsætter i maj 14 Koklapperlaug
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fællesskab - 

udnytte naturen 

på en 

bæredygtig 

måde 

afgræsning i ”Gjøl Strandenge 

Koklapperlaug”, med 12 Angus kvier på 

græs den 1. maj.  

 

 

 

 

 

strandeng-

arealerne hører 

under Natur 2000 

bestemmelserne, 

vil der være rig 

mulighed for at 

arbejde sammen 

med kommunen 

om naturpleje, 

afgræsning mm.  

lidt senere er det planen at udsætte 4 

får/lam. 

 

Indsatsen vedr. naturpleje på strandengen 

har indtil videre været fornuftig. Blev 

evalueret af biolog i sommeren 2016. 

 

 

kreaturer, 4 lam og 2 får på 

strandengen. 

 

 

et 

 

 

3.6 b Havhaver Fjordhaver med muslingeopdræt  Havhaverne afventer tid og overskud. GBE følger op vedr. havhaver og 

muligheder for at starte et projekt op på 

Gjøl. 

GBE 

 

? 

3.6 c P-plads ved 

ulvedybet 

Fuglekiggertårn på Gjølvejen ved 

Ulvedybet – og P-plads, så den smalle vej 

bliver mere farbar. 

 GBE har på et møde med repræsentanter 

for TF fremsat ønske om udvidelse af 

Gjølvejen til Birkelse, så der kunne blive en 

P-plads for fuglekiggere, men har fået at 

vide, at der ikke er penge til det. 

GBE følger op på ønsket om 

fuglekiggerplads ved Gjølvejen. 

GBE 

3.6 d Andre 

naturprojekter 

Sti langs fjorden fra Isbakken til Bjerget 

Udnyttelse af skovareal ejet af  

Jammerbugt Kommune 

Oprettelse af frivillig gruppe som vil passe 

sheltere ved Bjerget og ved Isbakken. 

 Naturplejegruppen følger op herpå.  Naturplejegru

ppen 

3.7 Sikre god 

mobildækning 

Vi har behov for at forbedre 

mobildækningen på Gjøl, så gæster, 

beboere og virksomheder kan udnytte ny 

teknologi og kommunikere med 

omverdenen. 

 

Nedsat en 

mobilgruppe. 

Mobilselskaberne har afvist at opsætte ny 

sendemast. Derfor har kommunen tilbudt 

at opstille og betale for en ny sendemast på 

Gjøl, hvis man lokalt vil medvirke hertil ved 

at påtage sig arbejdet og udgiften til at 

etablere fundamenten til masten   

Placering og lokal medfinansiering er på 

plads. 

Aftalt med kommune, teleselskaberne 

og varmeværket at den kommende 

mast placeres ved flisværket. I 

brugtagning feb. 2019.  

Bosætningsgr

uppen 
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4 

 
ERHVERV - FLERE ARBEJDSPLADSER PÅ GJØL 

4.1 Gode 

rammer for at 

drive erhverv på 

Gjøl 

Det dominerende erhverv på Gjøl er 

landbrug, herunder minkavl. Op mod 80% 

af de arbejdspladser der er på Gjøl har 

direkte eller indirekte tilknytning til 

landbrugserhvervet. 

Det er således af stor betydning, at 

erhvervet har nogle fornuftige 

rammevilkår.  

 

Det er derfor af 

helt afgørende 

betydning, at 

Jammerbugt 

Kommune fortsat 

bakker op om 

erhvervsudvikling 

i landdistrikterne. 

 

GBE har haft møde med de 
erhvervsdrivende i byen, og der er 
fremkommet en liste over ønsker, der kan 
skabe bedre vilkår for det, at drive erhverv 
på Gjøl.  
Asfaltering af Drøvten og Hovvej er også 
store, vigtige ønsker. Der kører meget 
tung trafik på Hovvej. Det, at Drøvten ikke 
er asfalteret mod nord mod Nørredigevej 
betyder, at der kører en del tung trafik på 
Limfjordsgade, forbi børnehavens 
legeplads og skolen, for senere at dreje op 
af Drøvten. Det har en betydning for 
tryghed for de små trafikanter. 

GBE vil fortsat arbejde videre med trafik 
og sikkerhed, herunder at få Drøvten 
asfalteret. 
 
 

GBE 

4.2 Minkavl På Gjøl findes landets største 

koncentration af minkavl, og der 

håndteres pels for op mod 200 mio. kr. fra 

farmene i området. 

Minkproduktionen har en særlig 

udfordring, når der skal ske nødvendige 

tilpasninger, fornyelse, udvidelse eller bare 

ændrede eller moderniserede 

farmindretninger. En fornyet 

miljøvurdering, som nævnte tiltag kræver, 

vil i vores område ofte medføre krav om, 

at gyllen skal håndteres på miljøgodkendt 

jord eller i et biogasanlæg. Disse 

muligheder findes næsten ikke i praksis og 

medfører derfor ofte, at specielt unge og 

nye avlere løber panden mod en mur. De 

regler der i dag gælder, giver så mange 

Skal 

minkbranchen 

derfor udvikle sig 

og tilpasse sig 

fremtidens 

udfordringer, vil 

det derfor være af 

afgørende 

betydning, at 

Jammerbugt 

Kommune og 

branchen i 

fællesskab finder 

nogle mere 

holdbare 

løsninger på 

problemet. 

Ikke noget nyt…  Dette punkt er ikke et aktuelt 
indsatsområde, men det bør dog figurere 
i en evaluering af tiltag i byen, fordi det 
er et område, som man bør tage hensyn 
til og inddrage i forbindelse med nye 
projekter 
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restriktioner, at udbringning af 

husdyrgødning fra miljøgodkendte brug er 

meget besværliggjort. 

Landbrugserhvervet følger op herpå. 

 PR – GJØL SKAL PÅ LANDKORTET 

4.5 Danmark 
Dejligst 

Danmark Dejligst, som er en gratis 

musikfestival, kommer til Gjøl Havn 1. juni 

med navne som Rasmus Nøhr og Jokeren. 

Desuden vil flere lokale bands (fra hele 

kommunen) spille 

PR-gruppen håber, at arrangementet kan 

tiltrække folk udefra (Aalborg/Nrs.by osv.), 

så de kan se byen fra dens bedste side 

Kommunen 
bidrager med 
telte, borde og 
bænke og 
administrativ 
støtte osv. 

 -  Arrangementet løber af stablen fredag d. 

1. juni 2018 

PR-gruppen 

4.6 Relancering 
af hjemmeside 

Der arbejdes kontinuerligt på at optimere 

kommunikationen på Gjøl, således at 

information om, hvad der foregår af 

arrangementer, hvad der sker i projekt 

”Liv i by og skole” og andre relevante ting 

kommer ud til gjølboerne. Derfor 

relanceres hjemmesiden www.paagjoel.dk 

som den officielle hjemmeside  

Kommunen 
henviser til Gjøls 
officielle 
hjemmeside i 
relevante 
sammenhænge  

Relancering er gennemført. Hjemmesiden 
fremstår nu pæn og enkel, nem at finde 
rundt i. 
 
Der vil til stadighed være behov for en vis 
revision og opdatering af informationer. 
 
En kopi af hjemmesidens kalender kan nu 
læses på en infoskærm i Brugsen. 

GBE servicerer infoskærmen i Brugsen 
og betaler for driften. 

GBE 

4.7 PR /  
reklamespot 

Som et led i PR-arbejdet omkring Gjøl 

planlægger vi i løbet af foråret-sommeren 

2015 at lave et reklamespot for byen. 

Tanken med spottet er, at det skal bruges i 

forskellige reklamesammenhænge, bl.a. 

på hjemmesider, på Facebook og evt. i tv. 

Reklamespottet vil være med til at 

fastholde opmærksomheden omkring 

Spottet ønskes 
anvendt i 
sammenhænge, 
hvor Jammerbugt 
Kommune 
deltager, og hvor 
det forventes at 
kunne få 
betydning for 
bosætning eller 

Nyt initiativ om flere babyer til byen og 
bugten er lanceret. Byttebørs i Brugsen for 
babytøj og legetøj til samme aldersgruppe. 
Desuden en facebook-side, hvor man som 
børnefamilier kan hjælpe hinanden, med 
alt mellem himmel og jord. 
 
Der arbejdes på projekter sammen med 
skolen. 

PR-gruppen arbejder pt. på forskellige 
fronter for at få Gjøl på landkortet. Bl.a. 
arbejdes der på at genetablere 
”Kærlighedsstien” oppe bag ved kirken, 
hvor der vil blive plantet en masse 
kirsebærtræer (I Kbh ser man, hvordan 
kirsebærtræernes blomstrer  på 
Bispebjerg Kirkegård kan tiltrække en 
masse mennesker). Vi håber at kunne 
gøre det samme – i mindre skala. 

PR- gruppen 

http://www.paagjoel.dk/
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byen og de ting byen kan tilbyde til både 

tilflyttere men også turister.   

turisme.  
Der arbejdes på at promovere skolens 
nye profil ”Skolen ved Fjorden” 
 

4.8 Destination 
Limfjorden 

Vi deltager meget gerne i en dialog om, 

hvordan der kan etableres en destination 

ved Limfjorden. Vi følger med i de 

spændende projekter, der er i gang i 

Blokhus og ved Slettestrand og ser frem til 

at igangsætte noget tilsvarende ved 

Limfjorden. 

 

Vi forventer, at 
Jammerbugt 
Kommune tager 
initiativ til at 
definere og 
oprette 
Desitination 
Limfjorden, 
således der kan 
sættes handling 
bag tiltaget. 

Der er nu endelig blevet indkaldt til møde 
den 15. maj om destination Limfjorden. Vi 
vil møde op og være aktive, med baggrund 
i de problemstillinger, vi tidligere har 
formuleret. 

GBE har deltaget i det første møde. 
Møde 2 blev aflyst og siden har 
kommunen været tavs herom. 
 
GBE vil rykke kommunen for at komme 
videre med arbejdet.  

GBE 

4.9 Skiltning til 

Gjøl - og i byen 

til synliggørelse 

af surfspots 

Vi ønsker at der opsættes skilte ved 

landeveje (A11 og A55) om piktogrammer 

med havn, surf- og bademuligheder på 

Gjøl. I 

 

Vi ønsker, at 

Jammerbugt 

Kommune går 

aktivt ind i 

dialogen med 

Vejdirektoratet og 

Aalborg 

Kommune om 

skilte ved 

landevejene. 

Har vist sig at være mere problematisk end 
først forventet. Har været i dialog med VD 
(Vejdirektoratet). Står på stand by.  

GBE tager emnet op i 2018. GBE 

Anden skiltning / 
information 

   GBE vil arbejde på, at der opsættes små 
infostandere ved henholdsvis Isbakken, 
Bjerget og Ulvedybet.   

GBE 
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5 TRANSPORT - SIKRE FORBINDELSER  

5.1 Shuttlebus til 

støtte for børn, 

unge og ældres 

mulighed for at 

komme til og fra 

Gjøl 

Bosætningsgruppen har arbejdet med at 

undersøge mulighederne for at 

igangsætte en lokal transportordning med 

9. personers minibus, der skal køre, når der 

ikke er offentlig transport efter skoletid, i 

weekender og ferier. I skoletiden er der 

ønsker om, at minibussen kan bruges af 

f.eks. Gjøl Fritidscenter, Spejderne og 

grupper af ældre. Bussen til alm. kørekørt 

skal køres af foreningens medlemmer.  

Der har været lavet en 

spørgeskemaundersøgelse og brugt 

meget tid på en ansøgning til 

Trafikstyrelsen om en 2 årig 

forsøgsordning med 50% medfinansiering.  

 

Vi forventer, at 

kommunen 

bakker aktivt op 

omkring 

projektet. 

Sendte sammen med forvaltningen i feb. 

2017 ny revideret ansøgning til 

trafikpuljen, men blev afvist på af 

finansieringen, hvor frivilligt arbejde var 

medtaget, hvilket ikke må bruges i statens 

puljeprojekter. 

GBE har efterfølgende været i dialog med 

formanden for TMU og aftalt, at der 

arbejdes på, at få afsat midler i budget 

2018/19 til et kommunalt forsøgsprojekt 

med en landsbybus, svarende til den 

projektbeskrivelse, der blev sendt til 

trafikstyrelsen.  

 Bosætningsgruppen vil i 2018 igen prøve at få forsøgsprojektet med i kommunens budget for 2019. 
 

5.2Trafiksikre 

veje 

I løbet af foråret forventes der etableret en 

2 – minus – 1 vej på Limfjordsgade fra 

Rønnebærvej til Fjordgade. Med dette 

tiltag forventes hastighedsniveauet 

sænket mærkbart til fordel for trygheden 

og sikkerheden på strækningen. Vi ser 

frem til at initiativet bliver ført ud i livet. 

Desuden ser vi frem til, at der igangsættes 

påkrævede projekter til sikring af en sikker 

skolevej, særligt omkring 

Gårdkærsvej/Huskærvej. 

Anlægsprojektet 

ønskes igangsat 

snarest. Vi ser 

frem til at 

fortsætte dialogen 

om sikre 

skoleveje. 

GBE har haft en dialog med forvaltningen 

om trafiksikkerhed på Gjøl, og 2-1 vejen 

gennem byen med bl.a ønske om: 

udvidelse af 2-1 vej til Huskærvej og 

cykelstier gennem skoven suppleret med 

en hastighedsbegrænsning på 60 km/t på 

strækningen. Cykelstien er efterfølgende 

blevet medtaget i kommunens stiplan. 

Efterfølgende har GBE stillet forslag om, at 

forvaltningen undersøger mulighederne 

for at etablere en stiforbindelse i 

forlængelse af Drøvten, som cyklister kan 

benytte mellem Gjøl og Aabybro. 

GBE følger op overfor teknisk 

forvaltning. 

GBE 
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Punkter fra LUP-mødet i efteråret 2017: 

Trafik og infrastruktur Cykelsti til Aabybro og Biersted. Gerne delvist i eget tracé.  Vigeplads/parkering til fuglekiggere ved Ulvedybet. ”Din 

fart” på Limfjordsgade. Rundkørsel ved Haldager. Landsbybus. Asfalt på Drøvten fra Nørredigevej til varmeværket. 

Bådforbindelse til Aalborg/Nibe. Storparceller ved Bjergskoven (5.000-10.000 m2). Autocampere ved havnen. 

Samkørsel. Mere skiltning ved Thistedvej. Bedre asfalt på Kjellerupsvej. Bedre mobildækning. Cykelsti fra skoven til 

skolen (Kjellerupsvej). Udbygge havnen med ekstra molearm.  

Skole og fritid Lægge Gjøl og Øland sammen til 1 skoledistrikt. MTB-baner. Havhaver. Arbejde videre med projekt om fælles 

kontingent for alle boldspil i GGB fx 

Erhverv Flere småerhverv og fødevarebutikker. B&B. Flere, lidt større, lejeboliger. 

 

GBE har fremsat ønske om flere bump og 

byportaler ved indkørsel til byen. Alle 

ønsker er samlet i et notat, som er 

afleveret til TF ved et møde med 2 

repræsentanter fra trafikområdet. 

  

5.3 Dæmningen Vi forventer, at vejforbindelsen mellem 

Øland og Gjøl over Dæmningen 

opretholdes.  

 

En vejforbindelse 

på Dæmningen 

skal prioriteres 

højt af 

Jammerbugt 

Kommune.  

 

 Vi har ikke hørt nyt – ved Kommunen 

noget? 

Fortsat intet nyt. GBE 
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Hvad er løst, eller på vej til at blive det? 

Trafik og infrastruktur Landsbybus tages med i budgetforhandlingerne igen i år. Der har været møde med AAU-trafikforsker, som anbefaler 

projektet, og vil tage det med i et EU-projekt, hvis der bevilliges midler til det.  

Der er kommet ny asfalt på Kjellerupsvej. Der er markeret p-plads til autocampere på havnen. Det er vedtaget, at der fra 

februar 2019 står ny 45 m høj mobilmast ved flisværket på Drøvten. Der kommer nok ikke cykelsti på Kjellerupsvej 

foreløbig, men der arbejdes på at få hastighedsbegrænsning på 60 km på strækningen, helt ud til autoværkstedet, samt 

opstribning af 2-1 vej fra byskiltet til skoven. Det er behandlet og anbefalet i kommunens trafiksikkerhedsudvalg, og 

ligger nu til godkendelse hos politiet. Det er derfor, der ikke er kommet striber på Kjellerupsvej endnu.  Der er etableret 

facebookgruppe vedr. samkørsel, og det fungerer! 

Skole og fritid Jesper i Limfjordsgade 96 er interesseret i havhaver, og ved en del om det fra sit arbeje. Når projektet om cirkusvogne 

”kører” kunne det være et emne at tage op i samarbejde med Fisker- og bådelauget. 

Erhverv  Der arbejdes på at etablere B&B i spændende cirkusvogne ved Limfjordsgade 96. 

 
 
 

 
 


