Området ved Horsens fjord bør gøres mere turistvenligt. Det mener bl.a. lærer Bent Ole Nielsen, Stensballe, der er idémanden bag
turistprojekt »Horsens fjord».
(Arkivfoto: Helle Brendstrup)

Vil skabe turisme
på Horsens fjord
Industriministeriet bakker op om nyt lokalt turist-initiativ
Med et tilskud på
82.500 kr. fra Industriministeriets
tilskudsordning for produktudvikling inden for turisterhvervet (PUTO)
er Horsens kommet et
skridt nærmere en ny
turistattraktion.
De 82.500 kr. udgør halvdelen af det beløb, der skal til,
for at man kan gennemføre en
forundersøgelse, som skal vise, om der er realistiske muligheder for at etablere tværgående fjordsejlads på Horsens Fjord.
Den sidste halvdel af de i alt
165.000 kr., pilotprojektet
koster, søger initiativtagerne
at få de tre berørte kommune,
Horsens, Juelsminde og Odder, til at betale i fællesskab.
Siger kommunerne ja til
hver at bidrage med 27.500
kr. til forundersøgelsen, kan
lærer Bent Ole Nielsen,
Stensballe, der er ophavsmand til ideen sammen med
»Idéværkstedet De Frie Fugle« i København, gå i gang
med projektet, der skal vise,
hvordan Horsens fjord og de
tilhørende øer kan gøres til et
sammenhængende og spændende område for turister, og
hvordan der kan udvikles nye
transportformer til søs.
Om alt går vel, kan projekt
»Horsens fjord« være klar til
start i 1992.

Fik ide ved
et tilfælde
- Det hele begyndte, da jeg

på Søndergade i en boghandlers vindue så nogle kort over
cykelture på Hærvejen og

tænkte, at sådan noget måtte
man da også kunne lave her
ved Horsens Fjord, siger Bent
Ole Nielsen.
Som tænkt så gjort. Bent
Ole Nielsen kontaktede Jens
Erik Larsen på «Idéværkstedet de Frie Fugle«, der havde
lavet kortene, og sammen gik
de to i gang med at lægge planer for, hvordan fjordområdet
ved Horsens kan gøres attraktivt for turister.
- Siden kom jeg i forbindelse
med turistchef Anne Kathrine
Koed Jørgensen, som straks
var med på ideen og hjalp til
med at formidle kontakten til
Horsens kommune og til turistcheferne i Juelsminde og
Odder.
- Desuden arbejder vi sammen med Dansk Vandrelaug i
Horsens og Turisteksportgruppen Østjylland i Århus.

sammenhængende attraktivt
område for turister - primært
til fods og på cykel, og at udvikle nye transportformer til
søs for disse lette turister, siger Bent Ole Nielsen.
- Desuden satser vi på, at
der skal laves et fritidskort
over Horsens Fjord og omegn,
som er direkte anvendeligt for
den aktive naturbruger, hvadenten det drejer sig om windsurfere, vandrere, lystfiskere,
cyklister eller fritidssejlere.
- Vi mener også, at der skal
udgives en oversigt over turistsejladser i Danmark, over
småfærger og mulighederne
for kutter-transport.
- Alt i alt skal disse tiltag
gøre det sammenhængende
fjordområde så attraktivt, at
turister vil blive længere tid i
området, og dermed vil der så
være skabt basis for større turist-indtægter i området, siger
Bent Ole Nielsen.

Positive tilkendegivelser er
der også kommet fra Vejle og
Århus amter. Amtsborgmester Ib Frederiksen, Århus,
kalder ideerne i turist-projektet meget spændende og siger,
at netop en udvikling af turisterhvervet er interessant,
fordi den kan være med til at
reducere ledigheden i amtet.
- Vi vil derfor meget gerne
være med til at bakke op om
projektet, og glæder mig til at
høre nærmere, når i starter,
hedder det i et brev fra amtsborgmesteren til Bent Ole
Nielsen.

Vil lave skiltning,
stier, kort og færger
- Tænk hvis man kunne

Amter positive

Turisme på kryds
og tværs af fjorden
- Det endelige mål er at gøre
fjordområdet og øerne til et

vandre ud langs Horsens fjord
og sejle hjem, eller cykle ud krydse fjorden - og tage den
anden vej hjem. Besøge en af
øerne i fjorden, vandre rundt,
sejle sig selv over - og tage en
hestevogn hjem.
- Men disse visioner kræver,
at der etableres både tvær- og
langsgående fjordtrafik og
sammenhængende cykel- og
vandrestier.
- Det kræver også, at der laves en god skiltning og et godt
kortmateriale, et fritidskort
der er skræddersyet til gode
oplevelser i området. Endelig
er det også nødvendigt, at men
gennemfører en systematisk

strandrensning overalt, så de
områder, man præsenterer
turisterne for, tager sig rene
og indbydende ud, siger Bent
Ole Nielsen.

Spændende tilbud
Bent Ole Nielsen forestiller
sig, at den øgede fjordtrafik
skal være katalysator for aktiviteten på og omkring fjorden.
- Med sejlads med fiskekuttere, tømmerflåder, selvbetjente fartøjer og de eksisterende færger vil der være
grundlag for et spændende tilbud til den aktive turist fra
såvel ind- som udland.
- Lykkes det at få gennemført »Turistprojekt Horsens
Fjord« kan erfaringerne herfra anvendes i andre danske
fjordområder, siger Bent Ole
Nielsen.
Indtil videre afhænger alt
dog af, om Horsens, Juelsminde og Odder kommuner hver
bevilger 27.500 kr. Siger de
tre kommuner ja, er Bent Ole
Nielsen klar til at gå i gang
med det indledende udviklings- og undersøgelsesarbejde. Det drejer sig bl.a. om en
undersøgelse af de eksisterende vandremuligheder langs
kysten, kontakt til private
lodsejere langs kysten og på
småøerne, undersøgelse af
mulighederne for kuttersejlads og for etablering af nye og
anderledes sejlmuligheder
osv.
Der skal også kigges nærmere på mulighederne for at
udvikle pakketilbud til vandrere og cyklister og
mulighederne for at lave en
del af nyetableringerne som
kommunale
beskæftigelsesprojekter.
(ann)

