Projektbeskrivelse
Huul Mølle marts 2016

Oversigtsbillede fra 2012 over den renoverede mølledam med Naturstyrelsens græsplæne og udstillingshus i forgrunden.
Huul Mølle, som ligger delvis gemt af træerne, er markeret med en rød prik

Projektformål
Projektformålet er at restaurere / istandsætte Huul Mølle med henblik på at vedligeholde og
bevare Huul Mølle i Vokslev for fremtiden. Formålet er ligeledes, at fremvise Huul Mølle for
offentligheden, samt at formidle information omkring Huul Mølle.

Baggrund
Huul Mølle er beliggende i landsbyen Vokslev, og vandmøllen ligger i forbindelse med Binderup Å. Da landevej 519 går igennem Vokslev ca. 3 km fra Nibe, er tilkørselsforholdene til
Huul Mølle meget fine. Vokslev ligger i den vestlige del af Aalborg Kommune - Aalborg Fjordland – se fx http://www.visitaalborgfjordland.dk/danmark/naturperler-i-fjordlandet - som Aalborg Kommune gør meget for at promovere.
Området omkring Huul Mølle er et smukt og meget kuperet naturbeskyttelsesområde, som
ejes af Naturstyrelsen. Som umiddelbar nabo til vandmøllen findes Vokslev Kalkværk og
Vokslev Kalkgrav. Som det fremgår af udtalelsen fra Nordjyllands Historiske Museum udgør
Huul Mølle sammen med den nærved liggende Klæstrup Mølle et unikt kulturmiljø.
I 2007 fik Vokslev Samråd kr. 130.000 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets ”Landdistriktspulje til forsøgsprojekter” til projektet ”Landsbyforeningerne i Vokslev vil redde Huul Mølle”.
Tilskuddet blev givet til udarbejdelse af en tilstandsrapport, en digital registrering af møllebygningen, samt en handlingsplan for renoveringen.
I foråret 2009 blev jævnstrømsgeneratoren i møllen totalrenoveret af en pensioneret elektromekaniker gennem Håndværkerhuset i Aalborg. Renoveringen blev finansieret fuldt ud af
Torben Vejs Fonden, som bevilligede kr. 30.000 til projektet.
I 2011 gennemførte arkitekt Poul Martin, Hadsund en hovedprojektering med efterfølgende
licitation i fagentreprise med konsulentassistance af møllerbygger John Jensen ApS, Grevinge. Projekteringsfasen blev støttet med kr. 205.000 fra Aalborg Kommune, kr. 100.000 fra
Augustinus Fonden, kr. 50.000 fra Nibe Erhvervsråd samt kr. 5.000 fra Spar Nord, Nibe. Licitationen blev afholdt i slutningen af 2012. Licitationsresultatet fremgår af bilaget ”Økonomi
omkring restaurering af Huul Mølle etape 3, 4 og 5.
Området med Vokslev Kalkværk og kalkgrav tilhører Naturstyrelsen, som har opført og driver
et lille udstillingshus, som er placeret lige overfor Huul Mølle på den anden side af Binderup
Å. Udstillingshuset fortæller om bl.a. om faunaen langs og i Binderup Å, om kalkbrydningen i
Vokslev og områdets specielle geologi. I gåafstand fra Huul Mølle og Vokslev Kalkværk er
der etableret en overdækket geologisk udgravning, hvor man kan man se det sjældne og 65
mio. år gamle lerlag mellem Tertiærtiden og Kridttiden, som indeholder resterne af jordens
dinosaurer. Lerlaget kan kun ses 5 – 6 andre steder i Danmark.
Udstillingshuset rummer samtidig en grejbank med masser af undervisningsmateriale om
kalkbrydning, geologien og vandmiljøet. Alle kommunens skoler har fået en invitation om
gratis at bruge grejbanken i deres undervisning.

Huul Mølle rummer en særdeles høj fortælleværdi, og indeholder en af de få bevarede oprindelige vandturbiner. Som noget helt særligt for de himmerlandske vandmøller har Huul Mølle
desuden en primær mølledam og en reservemølledam. Ingen andre steder i Danmark er det
i dag muligt at opleve både en arbejdende vandmølle og fænomenet med to mølledamme.
Som det fremgår af vedlagte video, så er mølleværket sensationelt fuldt funktionsduelig, hvilket er til stor fornøjelse for det besøgende publikum.
Huul Møllelaug købte møllen for 175.000 kr. ved udgangen af 2014 med kr. 90.000 i støtte
fra Vokslev Sparekasses Fond og kr. 50.000 fra Aalborg Kommunes Aktionsgruppe.
Aalborg Kommune har efterfølgende bevilget 600.000 kr. til det egentlige restaureringsarbejdet og heraf er frigjort 150.000 kr. til en mølleteknisk forregistrering af mølleværket, og en
forstærkning af gulvet på kværnloftet, som var i fare for nedstyrtning. Disse arbejder er blevet
gennemført umiddelbart før sommeren 2015 således, at der nu er fuld offentlig adgang til
hele møllen. Adgangen er gratis og indtil videre er møllen åben døgnet rundt.
Huul Møllelaug deltager i det samarbejde, der er etableret med andre mølleejere og museer
gennem medlemskab i ”Møllepuljen”.
Huul Møllelaug mener, at Augustinus Fonden skal støtte projektet af bl.a. følgende grunde:


Restaureringen vil være et væsentligt bidrag til den danske bygningsmæssige kulturarv, ligesom hele området er et meget fint eksempel på et kulturmiljø, som er sjældent at finde tilsvarende i Danmark.



Da den dobbelte mølledam sammen med en funktionsdygtig vandmølle er noget helt
unikt for Danmark, og for den skyld også for resten af verden, må disse værdier under ingen omstændigheder gå tabt for eftertiden.



Huul Mølle, Vokslev Kalkværk, Vokslev kalkgrav og den nærliggende internationale
geologiske udgravning er beliggende i et stykke utrolig smuk natur, som medvirker til
at trække mange besøgende til Huul Mølle.



Projektet bakkes op af 110 ildsjæle, som er medlemstallet i Huul Møllelaug, samt en
række væsentlige samarbejdspartnere, som det ses af de vedlagte støtteerklæringer.



Projektet understøtter Augustinus Fondens ønske om ”at støtte bevaring af bygningsværker, som ved deres arkitektur, historie, kulturelle betydning eller på anden måde
er særligt bevaringsværdige”.

(Udtalelse fra arkitekt Ulla Kristensen, Aalborg Kommune, samt udtalelse fra museumsinspektør Lise Andersen, Nordjyllands Historiske Museum vedlægges)

Projektindhold og aktiviteter
Huul Møllelaug har efter rådgivning fra Nordjyllands Historisk Museum opdelt restaureringen
i følgende 5 etaper:
1. Tilstandsregistrering – etapen er gennemført
2. Detailprojektering og indhentning af håndværkertilbud – etapen er gennemført.
3. Restaurering af møllebygningen.
4. Restaurering af mølleværket
5. Istandsættelse af de tilhørende udvendige anlæg

Dokumentation for kategori 3 for bevaringsværdige bygninger vedlægges, ligesom der vedlægges en mølleteknisk funktionsbeskrivelse udarbejdet af møllerbygger John Jensen og
museumsinspektør Lise Andersen, november 2007, samt registrerings- og billedrapport udarbejdet af møllebygger John Jensen ApS v/Michael Jensen udarbejdet 2015-2016.

Organisering
Huul Møllelaugs bestyrelse udgør styregruppen for restaureringsprojektet.

Forventet resultat
En restaureret, fuld funktionsdygtig og offentlig tilgængelig vandmølle, som på en levende
måde fortæller nutiden om fortidens udnyttelse vandkraften, samt Kalkværkets, feltbinderens,
smedjens og vandmøllens placering ved og afhængighed af vandet i Binderup Å.

Formidling
Omkring fremtidig formidling inde i vandmøllen henvises til bilaget ”Forretnings- og aktivitetsplan” af december 2015, hvori der forklares, hvordan publikums begejstring for det snurrende
mølleværk, benyttes til gennemførelses af en aktiv formidling.
Vokslev Samråd har i samarbejde med Naturstyrelsen og Aalborg Kommune i årene 20072013 gennemført projekt ”Kultur- og Natursti i Vokslev” som bl.a. omfattede en oprensning af
mølledammen, ligesom en faunapassage forbi mølledammen blev etableret. Projektet havde
en samlet projektsum på kr. 2,86 mio. I den forbindelse blev der udarbejdet en infotavle omkring Huul Mølle, Infotavlen er opsat ved mølledammen, og kan findes se på Huul Møllelaugs
hjemmeside http://huulmolle.vokslevnet.dk/ . Samme sted kan findes en kopi af den i møllen
opsatte infotavle om den restaurerede jævnstrømsgenerator.
Der vil blive udarbejdet en rapport om hele processen frem mod den færdigrestaurerede
Huul Mølle forhåbentlig til gavn for andre ildsjæle, som forsøger at løfte en rimelig stor opgave i lokalsamfundet.
Formidlingen om Huul Mølles restaurering og møllen som turistattraktion under brandet ”Møllen i Midten” vil ske i samarbejde med Visit Aalborg og Aalborg Kommune. Møllen i Midten
henviser til at Huul Mølle var den midterst af 7 vandmøller langs Binderup Å, ligesom Huul
Mølle ligger imellem Godthåb Hammerværk og Halkær Vandmølle
Aalborg Kommunes intranet forventes ligeledes anvendt, hvilket betyder, at arrangementer
m.v. når ud til ca. 18.000 medarbejdere.
Endelig vil kommunens naturvejledere fortsat være tilknyttet formidlingen af Huul Mølle og
Vokslev Kultur og Natursti. Desuden vil de elektroniske medier blive anvendt, herunder
hjemmesider, Facebook, men også Nibe Avis, VokslevBladet, Aalborg Fjordland og Nordjyske medier, Danmarks Radio og TV2 vil blive anvendt i størst mulig udstrækning. Der udarbejdes en egentlig formidlingsplan, som revideres årligt.

Tidsplan
Under forudsætning af at hele finansieringen er på plads inden udgangen af 2016, anses
følgende tidsplan for værende realistisk:
Nyt håndværkerudbud
Gennemførelse af bygningsrestaureringen

i løbet af 2016
forår og sommer 2017

Restaurering af mølleværk

efterår 2017 - forår 2018

Restaurering og forskønnelse af udvendige anlæg

foråret og sommer 2018

Økonomi
Der henvises til bilaget ”Økonomi omkring restaurering af Huul Mølle etape 3, 4 og 5” af
marts 2016.

Driftsplan
Der henvises til bilaget ”Forretnings- og aktivitetsplan” af december 2015.

