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““Liv i overenstemmelse med naturen”Liv i overenstemmelse med naturen”



  

Indledning og Udgangspunktet

Udgangspunkt: 

Aa og Aa krog bugt er et smuk natur område med nogle 
kultur-historiske perler, men måske...lidt “sovende”
  

Formål med strategien:

Bygge på vores natur og udnytte synergier til at 
etablere sammenhæng mellem vores lille samfund og 
turistiske muligheder 



  

Situation og Status i 2020

Infrastruktur:
Fibernet
Offentlig traffik 

Turistisk Ervherv:
I Aa:
Camping plads med nye ejer 
Fishing Lodge (i etablering)
Aa Strand Kursus & Retreate – Udlejning til Kurser, fester, ferie

I omegnen af Aa:
Øjebjergård – fester, hestevogn 
Gl. Brydegård – Konferencer, Hotel og Restaurant
Gl. Avernæs - Konferencer, Hotel og Restaurant
Aa Hytten - Feriekoloni

Turist Attraktioner:
Feddet med Vielandshøj Dysse
Hagenskov Gods
Fængsel og Toldhuset
..
Helnæs (Maden og Bobakker)
Agernæs Saltvandsøer
Agger Parkgolf ...



  

 Tilgængeliggørsle 
 af hav & vand

Den grønne 
”omstilling” 
       i Aa     
    

Overnatning
Mødesteder

Natur 
Oplevelser&

klimasikring

    

Vision 2025 er bygget på 4 dele



  

   Tilgængeliggørelse
af hav/vand             

     - Udlejning/aktiviter:
- Kajaker 
- ro både

       - sejlbåde (joller)       
   - Samarbejde/Aktiviteter 
      på Agernæs hav (?)

Grøn ”omstilling”        
        i Aa:     
     Etablering af

- Solcelle anlæg
- Ladestation

     - Udlejning af 
    el-cykler/løbehjul

Overnatning/Møde 
steder
Etablere samarbejde 
mellem:
- Campingplads
- Aa Strand
- Fishing Lodge
- Gl. Brydegård
- Kloster
- B&B
- Private                  (?)

Natur 
Oplevelser

     - Etablering af sti 
       system omkring Aa
    - tilgang til Vielandshøj
   - Klimasikring af 
     kystområdet

Vision 2025 er bygget på 4 dele



  

Tilgængeliggørelse af hav og vand:
Udlejnging af udstyr til at dyrke vand sport

Anskaffelse af kayaker af forskelligt type for 
forskellige formål

Anskaffelse af joller

Anskaffelse af SUPer 

Samarbejde med 
● Campingplads
● Fishing Lodge 
● Aa Strand 

evt. Gl. Brydegård, Avernæs havn



  

Den grønne omstilling i Aa

Vision: Gør Aa ”CO2 neutralt” og ”stille”

Solarpark i fællesskab med mulighed for at købe 
andele fx. som AMBA

Udlejning af El-cykler og el-løbehjul 
---> projekt sammen med Ebberup  og Assens 

  Lokalråd, så man kan efterlade cykler på 
  mindst 3 stationer! 

El-bil ladestation

El-motor drevne både til fishing

  



  

Tourist/Natur oplevelser:  Etablering af et sti system 
samt dokumentation og fremstilling af info på internettet

Aa krog bugt sti 1
- 8km

Aa krog bugt sti 4
- 2km

Aa krog bugt sti 3
- 5km



  

Natur oplevelser:  
Kystsikring vedr. klimaændringer 

Vandstands styrings system sikkrer:

● Vand løber ALTID ud, aldrig ind

● Badning i næromret er sikker

● ---> Ansøgning til Nordea, Velux, Energi 
Fyn Fond så snart konto og NemID er 
etableret igen



  

Overnatning og Møde Steder 
Etablering af et samarbejde mellem forening og 
erhversdrivende

Foreningsliv +++++
Arbejdsgrupper i foreningen
Sociale arrangementer
Arbejdsdage

Tourister og gæster ++++
+ Kurser til grupper
+ Oplevelser for tourister 
    og gæster af beboerne

---> ved at samarbejde kan vi 
skabe de rammer der 
bliver efterspurgt...uden at 
et hver enkelt person eller

      Erhverv skal investere i 
lokaler...



  

Tak for jeres opmærksomhed!

Meld jer hos mig* eller Ole, hvis du/i er 
interesseret i at bidrage til en af de 4 
grupper...

 hav & 
vand

Møde
steder

Natur 
& klima

grønne 
”om-
stilling” 
 i Aa     
    

* Corinna: corm@gmx.net


