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Stedet/området

Området omkring Båring Vig er relativt tæt befolket. Båring, Asperup og Roer-
slev har knap 1500 beboere, og dækker et område, hvor der er cykel / gå afstand 
til Molen ved Båring Vig. Området er præget af mange aktive børnefamilier, et 
rigt foreningsliv og har et godt og attraktivt bo – leve miljø. 

Stranden ved Båring Vig er Blå flag certificeret og benyttes til badning, snork-
ling, sejlads, kajak, kitesurfing, vindsurfing, fiskeri, ridning, gåture, løbeture, 
vinterbadning, volleyball og almindelig ophold. Stranden benyttes mest når 
vejret er varmt og solrigt. Der er et stort ønske om at benytte den fantastiske 
natur og stranden meget mere til ovennævnte aktiviteter. 

Registering

Og et stærkt ønske om faciliteter, der kan støtte op om et fællesskab, der styrker aktiviteter i naturen, ud fra en fælles interesse i at vide mere om naturen og dyrke et aktivt 
fritids- og friluftsliv, også når vejret ikke er varmt og solrigt.

Børneinstitutionerne, dagplejere og skolerne benytter også stranden til aktiviteter i naturen, men mangler et sted at komme ind i læ og varme. Når vejret er dårligt aflyses 
ture ofte.

Området tiltrækker også folk fra et større geografisk område pga. den smukke natur, den børnevenlige badestrand, gode tilkørsels- og parkeringsforhold.

Naturen og aktivitetsmulighederne tiltrækker turister til området hele året, dels som endagsturister og dels som camping- og sommerhusgæster.



Kig - fra stranden mod området

Beskrivelse af eksisterende forhold

Der er et stort offentligt - kommunalt ejet område på Molevej 7, Båring Vig 5466 Asperup, matrikel 
nr. 59 c Båring by, Asperup. Området ligger ved enden af og vest for Molevej og har gode tilkørsels-
forhold. Der er en stor parkeringsplads, opslagstavle, basketballbane, vollyballbane, græsplæne, 
bord/bænke, skraldespande og toiletfaciliteter med udendørs brusebad tilsluttet den offentlige 
spildevandsledning. Der har tidligere været en kiosk, som nu er fjernet.

Der er en god og børnevenlig strand med molen som en lille ø i børne- og badevenlig afstand og som 
afskærmning mod Kattegat. På indersiden af molen er der en stor sandbanke, hvor børn og fiskere 
graver efter sandorme, på ydersiden af molen er der noget dybere, her er et rigt dyreliv pga. de 
store sten, godt til snorkling og krabbe fiskeri. Dybden her gør det godt til havsvømning og udspring 
ved højvande. Ellers er der lavt vand et godt stykke ud langs hele stranden, hvilket gør den vel-
egnet til havkajak og vindsurfing for nybegyndere. Men også velegnet til sejlads og kitesurfing 
særligt pga. bølge og vindforholdene langs hele Båring Vig. Til trods for det lave vand bruges stran-
den til vinterbadning, pga. flere gode løberuter og de gode parkeringsforhold tæt ved vandet. Om-
rådet er også meget brugt af lystfiskere. Der er et lille slæbested, hvor man kan bakke ned til vandet 
med små lette joller.

Geografisk er Molen ved Båring Vig beliggende midt mellem Strib og Bogense med en afstand på 
ca. 25 km hver vej. Mellem de to byer eksisterer der ikke faciliteter der støtter op om lignende
aktiviteter.

Molen ligger i cykel/gå afstand fra Vedelshave – Brenderup – Skovshøjrup - Båring - Asperup – 
Kærby - Roerslev – Blanke – Voldby - Vejlby Fed - Aulby.
Der ligger et stort sommerhusområde og to campingpladser tæt ved molen og flere sommerhuse 
og campingpladser langs med Båring Vig også indenfor cykel/gå afstand.
Der er udarbejdet en lokalplan nr. 34 af 1990 for området, hvor det of-
fentlige areal matrikel nr. 59 c Båring by, Asperup er udlagt til offentlige 
formål, parkeringspladser, toiletter m. v. Det meste af området ligger inden-
for strandbeskyttelseslinien 

* Båring Vig er af ”Friluftsrådet” udpeget som et af fire nye basisområder i 
Middelfart Kommune.



Områdets beplantning

Matrikelkort med strandbeskyttelseslinie 1:2000

Matr. 59c

Luftfoto - matr 59c

Strandbeskyttelseslinien

Som man kan se af kortet herunder er næsten hele området - matr 59c - omfattet af strandbeskyttelses 
linien.

Matr.

Båring Vig

stranden

Matrikel 59c



Aktivitetshuset - formål med projektet

Båring Vig Kystaktiviteter (BVK) ønsker at fremme sunde fritids- og 
friluftsaktiviteter ved at skabe et samlingssted, hvor børn og voksne 
kan dyrke mange forskellige aktiviteter ved, på og i vandet. BVK øn-
sker derudover at skabe rammer for fælles aktiviteter, der styrker 
viden om naturen, sikkerheden på vandet og fællesskabet i lokalom-
rådet, samt gøre naturen og området mere attraktivt for mennesker 
med funktionsnedsættelser, turister og lokale institutioner. 

Til opfyldelse af formålet har foreningen brug for et samlingssted og 
ønsker derfor at etablere et aktivitets- og multihus med samlings- og 
undervisningslokale, omklædningsrum, toiletter og baderum, samt 
opbevaringsfaciliteter til relevant grej/udstyr. Derudover ønsker vi at 
etablere en bade- og bådebro (til isætning af kajakker og joller), shel-
tere til overnatning i det fri, bålplads, stålbord med vask til rensning 
af fisk, overdækket terrasse, gangsti til vandet, en afsats/ bro på mo-
len og herfra en ”snorklesti” i vandet omkring molen, samt anskaffe 
grej/udstyr til aktiviteter og anskaffe undervisningsmateriel.

Foreningen har på denne baggrund spurgt Middelfart Kommune 
som ejer af det offentlige areal om lov til, at etablere aktivitetshuset 
på grunden. Teknisk Udvalg har på møde d. 21. juni 2013 vedtaget, 
at Middelfart Kommune både som planmyndighed og grundejer er 
positivt indstillet på projektet.
På baggrund af denne tilbagemelding har foreningen afholdt infor-
mationsmøde for naboerne til det offentlige areal. Der var overve-
jende positive tilbagemeldinger fra de nærmeste naboer til projektet. 
Bestyrelsen valgte derfor, at gå videre med at søge Naturstyrelsen 
om dispensation til projektet.

Placeringen

Der har været afprøvet flere forskelige placeringer på grunden. Årsagen til den ansøgte placering er et ønske om, at 
imødekomme disse behov. Der er dels et behov for, at minimere afstanden mellem bebyggelsen og vandet sådan at trans-
porten af udstyr bliver lettest muligt. Der er ligeledes et behov for, at kunne anvende det allerede eksisterende slæbested 
til isætning af både mm.
Etableringen af en bade/bådebro vil være mest hensigtsmæssigt ved det eksisterende slæbested pga. den gradvise tilsand-
ing der sker omkring molen.
En placering af bebyggelsen på grundens vestlige del har også den fordel, at de eksisterende aktiviteter på det offentlige 
område vil blive berørt mindst muligt. Det samme ville ikke være tilfældet med en placering i nærheden af områdets ind-
kørsel.
Placeringen af bebyggelsen vil i den vestlige del af området være delvist afskærmet mod vandet sådan, at bebyggelsen fra 
vandsiden vil syne af mindst muligt.
Der er samtidigt et ønske fra nærmeste nabo om, at aktivitetshuset ikke placeres lige op af deres ejendom. Ønsket har ikke 
baggrund i tab af udsigt, men snarere med tanke på det øgede aktivitetsniveau som aktivitetshuset trods alt vil generere.



Aktiviteter

På trods af, at foreningen ikke har haft faciliteter i området er der blevet gennemført en række akti-
viteter ved vandet i 2013. Og der er allerede en del aktiviteter planlagt for 2014.

Aktiviteter i 2013:
• Naturens Dag i samarbejde med Tvillingegården, kajak sejlads og kite flyvning,
• Sankt Hans arrangement med bål og kor i samarbejde Den Rytmiske Efterskole og DagliBrugsen,
• 3 dages Kajak kursus i samarbejde med Vends Natur og Motorikskole,
• 3 dages Kite surfing kursus i samarbejde med Borgs Surf i Faaborg,
• Kursusdag om Sikkerhed til søs i samarbejde med TRYG Fonden,
• Kvinde Walk & Talk med udgangspunkt ved Molen,
• Fælles løb og badning med udgangspunkt ved Molen

Planlagte aktiviteter for 2014:
• Bål og madlavning i samarbejde med Spejderne,
• Undervisning i havsvømning evt. samarbejde med Båring Skole,
• Undervisning i fiskeri og dyreliv i havet med rejestrygning, muslingefiskeri mm.,
• Snorkelkursus,
• Kursus i førstehjælp til søs,
• Fortsatte kurser i kite surfing, kajakroning og windsurfing,
• Afholdelse af temaeftermiddage/aftener i samarbejde med Naturvejledere.

Mange af disse aktiviteter vil kunne afholdes uden aktivitetshuset, men den brede anvendelse af huset 
til f.eks. børnehave/skole brug vil ikke kunne fremmes før huset realiseres.

Det er foreningens hensigt, at aktivitetshuset skal kunne anvendes til en bred vifte af aktiviteter der 
alle har det til fælles at de omhandler aktiviteter ved, på og i vandet ved Båring Vig. Der fokuseres 
indledningsvis på kajaksejlads, vinterbadning, naturformidling, kitesurfing, vindsurfing samt naturlig-
vis formidling om sikkerhed til søs. Der ønskes dog også oprettet faciliteter til brug områdets mange 
lystfiskerturister i form af renseplads mm.
Det er foreningens mål, at byens institutioner vil kunne anvende faciliteterne i forbindelse med de 
mange ture til stranden som f.eks. vuggestue og børnehave foretager. Der har i flere år været efter-
spørgsel på et sted hvor ungerne vil kunne komme i tørvejr og evt. spise en madpakke. Ligesom det er 
et håb, at områdets øvrige foreninger som f.eks. lystfiskerforeninger, spejderforeninger mm. også vil 
bruge faciliteterne i det omfang de ønsker.

Organiseringen

Baggrunden for en udbygning af aktiviteterne ved, på og i vandet ved Båring Vig skal findes 
i det arbejde omkring udarbejdelsen af en udviklingsplan for Båring – Asperup – Roerslev. 

I efteråret 2012 blev der afholdt stort møde med henblik på, at indsamle idéer til nye tiltag. 

Rigtig mange af disse idéer kredsede om en øget anvendelse af kystområdet ved Båring 
Vig. Der blev nedsat en interessegruppe og indkaldt til stiftende generalforsamling i foråret 
2013 for foreningen Båring Vig Kystaktiviteter(BVKyst).

BVKyst har p.t. 35 voksne medlemmer og 30 børnemedlemmer. Bestyrelsens forventning 
er at foreningen fremadrettet vil have ca. 100 medlemmer.

Der er oprettet hjemmesider for foreningen hvor yderligere information kan indhentes på: 
http://bvkyst.dk/ og https://www.facebook.com/#!/bvkyst



Inspiration -  området og dets udearealer og hus

Det er ønsket at bygningen skal spille sammen med naturen. Forstået således, at de valgte materialer skal harmonere med områdets karakter og 
natur. Et samspil hvor bygningen falder så meget i med naturen som muligt.
Valget af materialer er derfor nogle som kan genkendes på stedet.

Bygningen består af en sort træskive som fagner hele bygningens omfang. Referancen til fiskerhusene og kajakkens buede form. 
Denne modtager stedets besøgende. Når man træder ind igennem denne skive finder man bl.a. opholdsdelen. For at skabe et rigtigt samspil med 
naturen ønskes facaderne beklædt med tang, -såfremt det er teknisk og økonomisk muligt. 
Bag skiven findes ligeledes opbevaringen. Denne er transperant idet den består af lodrette trælameller, - det er derfor muligt at se og fornemme 
eksempelvis de kajakker som måtte opbevares/hænge der. På alle tagfladerne tænkes græstørv og gul snerre, som findes på stranden.

Uderarealernes belægning er af træ i samspil med græs, sand og blomster. De få terrasser overdækkes af en mobil og aftagelig sejldug. De mon-
teres i nogle store egetræsplanker/rammer. 

Op mod bygningen og et stræk ned mod vandet, vil der blive etableret græsarmering, da det skal være muligt for at brugerne af stedet, at disse 
kan transportere deres både i vandet. Ydeligere vil det også gøre det muligt for kørestolsbrugere at kunne deltage.

Ellers vil der omkring bygningen gøres meget ud af at trække naturen og landskabet op til/ved bygningen, - så der opnåes et ‘klit udtryk’.

Ønsket er helt klart at bygningen og naturen/konteksten skal være i harmoni med hinanden.

Fiskerhuse Kajak

Tang /ålegræs

Græstage Sejl Klit

Egetræ



Situationsplan 1:600Situationsplan 1:600

Området mod vest - græsmark
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Færøerne - husene i harmoni med naturen - at gøre brug af naturens/egnens materialer
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Engelsk græs Gul snerre

Tang/ålegræsset har vist mange egenskaber. Ud over den fremragende isoleringsevne og lange holdbarhed, som er et potentiale i sig selv, har det 
i praksis vist sig, at tangen har enestående akustiske egenskaber, som skaber overraskende behagelige rum, ligesom evnen til at optage og afgive 
fugt bidrager til at regulere et godt indeklima.

Denne løsning med tangfacader er ganske unik, hvilket gør, at den kan være meget svær for nogle fagmænd at håndtere og der-
for også meget økonimisk. Vi vil meget gerne denne løsning, men er klar over udfordringen heri, - og vi vil derfor forebeholdes os 
muligheden for som et alternativ at kunne beklæde facederne med træ.

Generalt om bygningens materialer er det, at de skal indgå i helhedsindtrykket af omgivelserne, og smelter sammen med naturen.   

Tangfacader

Fiskerhus med græstørv på taget

Taget

Taget tænkes udført med en Sedum græstagsløsning. Referencen til de færøske græsbelagte tagflader, - 
med naturen som baggrund. 
Samspillet ved at kigge på konteksten og strandens græs og blomster.  At etablere dem på taget og derved 
skabe harmoni og tilknytning til området virker rigtigt.

Facaderne 

Den synlige tang er stoppes i ‘pøller’ og fastgøres i baner på facaden. 

Når tang i fortiden blev anvendt som byggemateriale, skyldes det, at tang var lige uden for døren, det var 
gratis, det havde lang levetid, var godt isolerende, naturligt imprægneret mod skadedyr og råd, og så var 
der meget af det. Netop disse forudsætninger gør tang høj-aktuelt som byggemateriale set i lyset af nu-
tidens interesse for bæredygtighed. 

Materialer  

Bygningen tænkes nænsomt indpasset i landskabet og i smukt samspil med naturen. Sejlløsning som overdækning for terrasser 
- demonterbart



Skiven

Træskiven er den der forbinder bygningen sammen. Udgangspunktet og inspirationen er hentet 
fra kajakkens buede form.
Man modtages af denne når man ankommer til stedet, - og ledes igennem den, - om man skal 
indenfor eller blot passere igennem til det åbne landskab.
Den er nogle steder transperant/filtreret af lodrette trælameller, som gør det muligt at skimte og 
fornemme aktiviter og landskabets kontekst.



PerspektivPerspektiv



Perspektiv



Økonomi

Bestyrelsen har siden den stiftende generalforsamling arbejdet på, at samle støtte og økonomi til projektet. 
Der er ansøgt en lang række fonde mm. hvor foreningen i en række tilfælde har fået tilsagn om økonomisk støtte 
til projektet. Der er p.t. meddelt tilsagn om støtte fra:

 Friluftsrådet, 352.300,- kr.

 Lokale- og Anlægsfonden, 150.000,- kr.

 LAG tilbageløbsmidler, 500.000,- kr. 

Herudover har bestyrelsen søgt/ønsker at søge nedenstående fonde mm. om økonomisk støtte. Det er endnu ikke 
afklaret om foreningen vil modtage støtte til projektet:

 Real Dania Fonden, 750.000,- kr.

 Fionia Bank Fonden, 150.000,- kr.

 LIP Fonden, Nordea, Albani, TRYG, Lauritsen fonden m.fl.

Bestyrelsen har en forventning om, at driften af aktivitetshuset vil kunne hvile i sig selv på baggrund af indbetaling 
af medlemskontingenter og en fornuftig skelen til driftsøkonomien i forbindelse med opførelsen af huset.

Bestyrelsen har forhørt sig i lokalområdet og indhentet en række støtteerklæringer der understøtter foreningens 
formål dvs. en bred anvendelse af aktivitetshuset.
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14 millioner kr. til friluftslivet
i Danmark

26. juni 2013

Et Naturrum til friluftsliv på Røsnæs. Frilufts- og
aktivitetshus ved Båring Vig. Nye stier ved Grejs Ådal.
Aktiviteter i naturen for socialt udsatte børn. Det er blot
nogle af de i alt 152 projekter, der samlet får 14 millioner kr.
i støtte fra Tips- og Lottomidler til Friluftslivet.

En lang række initiativrige lokale foreninger, kommuner, institutioner, m.fl. har fået
økonomisk støtte til at realisere deres friluftsprojekter rundt om i Danmark. De
mange tilskud kommer fra Tips- og Lottomidler til Friluftslivet. Puljen støtter
initiativer, som er med til at give befolkningen større viden om naturen, flere
naturoplevelser og bedre mulighed for et aktivt friluftsliv.

Blandt de mere end 1.000 ansøgninger, der modtages hvert år, er der mange
spændende initiativer - og alle kan søge. Friluftsrådets bestyrelse har efter
ansøgningsrunden den 1. marts 2013 bevilget godt 14 millioner kr. i støtte til 152
projekter fordelt på alle landets regioner.

Her er eksempler på projekter, der har modtaget tilskud:

Naturrum Røsnæs Rundt - portal til natur og friluftsliv
Røsnæs Udvikling og Beboerforening står bag projekt 'Røsnæs Rundt'. Målet er at
forbedre tilgængeligheden og kendskabet til halvøens natur samt mulighederne for at
dyrke friluftsliv - både til vands og til lands. Rundt om halvøen laves en ny kystrute.
Ude i landskabet etableres en række nye faciliteter. Blandt andet et Naturrum, der
skal fungere som indgangsportal til Røsnæs med viden og inspiration om natur,
kulturhistorie og friluftsliv. Udsigtsposter, fuglekikkerter, naturformidling, gangbroer
og et shelter på vandet er nogle af de øvrige faciliteter. Tips- og Lottomidlerne til
Friluftslivet støtter initiativet med 1.050.000 kr.

Friluftstilbud for socialt udsatte børn
Frivillige i Red Barnets lokalforeninger driver 37 familieklubber på landsplan. Her
tilbydes socialt udsatte børn og deres familier gratis aktiviteter, ofte med naturen
som ramme. Hver måned deltager ca. 900 børn og voksne. Med et tilskud på 113.000
kr. fra Tips- og Lottomidlerne får Red Barnet nu mulighed for at tilbyde en kasse med
friluftsudstyr til hver familieklub. Udstyret skal bruges til madlavning over bål og
andre sjove og lærerige aktiviteter i naturen. Initiativet sker i samarbejde med Det
Danske Spejderkorps.

Naturskønt område gøres tilgængeligt for offentligheden
Hopballe Mølle har fået den fine idé at etablere et sammenhængende stisystem fra

Friluftsrådet
Nyheder

Høj tilfredshed med naturbesøg
Langt de fleste er godt tilfredse med
deres ture ud i naturen, og færre
end 3 % af befolkningen har følt sig
generet af andre gæster i naturen.
10.07.2013

Nye mål for mere frivillighed
Friluftsrådet hilser et nyt
frivilligcharter velkomment, det
omfatter nu også frivillige på "det
grønne område": natur og friluftsliv.
04.07.2013

Natur-debat med EU-politiker
Repræsentanter fra Friluftsrådets
kreds Fyn-Nord mødte EU-
Parlamentsmedlem Dan Jørgensen til
en snak om visioner for den lokale
natur.
03.07.2013

Oversigt

Tilmeld nyhedsbrev

Hvis du vil modtage nyheder fra
Friluftsrådet kan du tilmelde dig
vores nyhedsbrev her

Tilmeld nyhedsbrev
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Friluftsprojekter
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Kongernes Jelling til Hopballe Mølle. Formålet er at gøre den smukke natur ved Øvre
Grejs Ådal mere tilgængelig for offentligheden. Den er i dag meget svært - eller slet
ikke - tilgængelig for besøgende. Men med de private lodsejeres opbakning til
initiativet er der nu udsigt til at alle kan komme og opleve områdets unikke landskab,
historie og natur. Tips- og Lottomidlerne støtter projektet med 200.000 kr. til
informationstavler, QR skilte, broer og træstier.

Nye faciliteter til kystfriluftsliv
Foreningen Båring Vig Kystaktiviteter ved Middelfart har fået et tilskud på 352.200 kr.
til at opføre en række nye kystfaciliteter, der skal give beboere, institutioner og
turister bedre mulighed for at dyrke friluftsaktiviteter ved, på og i vandet. Projektet
omfatter et aktivitets- og multihus med samlings- og undervisningslokale,
omklædningsrum, toiletter, bad og sauna samt opbevaring af grej til snorkling,
kajakroning mv. Til lands opføres også en bålplads med sheltere. Til vands laves en
krabbebro, en flydebro og en snorkelsti.

Vil du vide mere?
Flere oplysninger om puljen og de støttede projekter fås ved at kontakte
Friluftsrådets tipskonsulenter på telefon 33 79 00 79 eller tips@friluftsraadet.dk

Læs mere om Tips- og Lottomidlerne til Friluftslivet her på hjemmesiden.

Her er eksempler på projekter, der har modtaget tilskud:

Naturrum Røsnæs Rundt - portal til natur og friluftsliv
Røsnæs Udvikling og Beboerforening står bag projekt 'Røsnæs Rundt'. Målet er at
forbedre tilgængeligheden og kendskabet til halvøens natur samt mulighederne for at
dyrke friluftsliv - både til vands og til lands. Rundt om halvøen laves en ny kystrute.
Ude i landskabet etableres en række nye faciliteter. Blandt andet et Naturrum, der
skal fungere som indgangsportal til Røsnæs med viden og inspiration om natur,
kulturhistorie og friluftsliv. Udsigtsposter, fuglekikkerter, naturformidling, gangbroer
og et shelter på vandet er nogle af de øvrige faciliteter. Tips- og Lottomidlerne til
Friluftslivet støtter initiativet med 1.050.000 kr.

Friluftstilbud for socialt udsatte børn
Frivillige i Red Barnets lokalforeninger driver 37 familieklubber på landsplan. Her
tilbydes socialt udsatte børn og deres familier gratis aktiviteter, ofte med naturen
som ramme. Hver måned deltager ca. 900 børn og voksne. Med et tilskud på 113.000
kr. fra Tips- og Lottomidlerne får Red Barnet nu mulighed for at tilbyde en kasse med
friluftsudstyr til hver familieklub. Udstyret skal bruges til madlavning over bål og
andre sjove og lærerige aktiviteter i naturen. Initiativet sker i samarbejde med Det
Danske Spejderkorps.

Naturskønt område gøres tilgængeligt for offentligheden
Hopballe Mølle har fået den fine idé at etablere et sammenhængende stisystem fra
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...til gavn for borgerne i lokalområdet...

Udførelse:

Hæfte og tegningsmateriale er udført af
arkitekt maa Tine Gravsen, Middelfart kommune.




