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Tema: Flere ud i den nære natur

Ansøger Postadresse

Vester Velling IF Nørreåvej 2
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41290221 Rolf Ebbesen

Midtjylland - Favrskov rolf0482@viborgskoler.dk

www.vvif.dk 41290221

CVR nummer og ansøgertype:

29647496 Forening/organisation

Projektet:
Kort beskrivelse af projektets indhold

VVIF ønsker at etablere en stiforbindelse på 500 meter, som kobler den gamle engvej på en eksisterende
grusvej, som går i Nørreådalen. Stien bliver 1,2 m bred og bliver anlagt med 20 cm grus. På stien bliver der
sat infotavler op med bl.a. kulturhistorien for denne del af ådalen. Ligeledes vil der blive sat bænke op på
ruten, således besøgende kan nyde udsigten over den smukke ådal. Stiforbindelsen skal forbedre
adgangen til Nørreåen og Fussingøskovene for både løbere, vandrer og cykelister/MTB.

Baggrund for projektet

Vester Velling og VVIF ønsker en bedre adgang til Nørreådalen og Nørreåen via den sidste engvej, som er
tilbage i området. I dag kan man kun komme ned til åen via Nørreåvej, som er en asfaltvej for biler. Den
gamle engvej går i dag 500 mod nord fra Vester Velling og ender halvvejs - mellem to marker. Tidligere gik
vejen helt ned til engene, men i dag er de sidste 500 meter ødelagt pga. tunge maskiner, erosion og
bevoksning. Den nye sti vil skabe direkte adgang til ådalen for folk til fods og på cykel.  

Beskrivelse af projektets målgruppe

Vores målgruppe er bl.a. børnefamilier og pensionister, som vi har mange af i vores  lokalområde. Vi har
mange, der lufter hunde og går tur med barnevogn om eftermiddagen og i weekenderne. Vores
pensionister, som kender området helt tilbage fra deres barndom, beskriver ofte hvor mange stier, der er
blevet sløjfet og fjernet. Tilbage står kun muligheden for at gå rundt om kirken eller bruge sprøjtesporerne
på markerne. Vores målgrupper føler, at dette er paradoksalt, da både Nørreådalen/Nørreåen og
Fussingøskovene kun ligger 1500 meter mod nord for landsbyen. Men adgangen derned er kun via en smal
og trafikeret asfaltvej.

Hvilken forskel vil projektet gøre for målgruppen?

Projektet skal skabe bedre adgangsbetingelser for voksne og især børnefamilier, som har valgt at bosætte
sig i vores landsby på ca. 50 husstande. Vi har mange nye familier, som p.t. har valgt at bosætte sig i
Vester Velling, og de ønsker at være tæt på naturen og samtidig være aktive idrætsudøvere. Dette behov
vil vores nye stiforbindelse ned til Nørreåen kunne imødekomme, så vores familier vil kunne bruge stien til
at løbe/vandre og cykle ned til Nørreåen og Fussingøskovene, som ligger på den nordlige side af Nørreåen
ved Ålum, samtidig vil stien kunne fortælle sin helt egen historie (Historisk brug af engvejene, Nørreådalen
og gravhøjene) med vores infotavler, som placeres på stien. 
Dertil har vi en del pensionister i både Øster Velling og Vester Velling, som har lokale vandregrupper, som
p.t.  er nødsaget til at gå i sprøjtesporerne på markerne og via de få tilbageværende læhegn i området.
Denne gruppe vil også kunne benytte vores nye stiforbindelse. 

Beskrivelse af projektets organisering
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Vester Velling har haft en idrætsforening i mere end 60 år (VVIF). Foreningen har altid haft rodfæste i det
lokale foreningsarbejde i byen og har i samarbejde med forsamlingshuset arrangeret sommerfester,
julebank, onsdagsklub for børn og voksne og selvfølgelig idrætsaktiviteter (VVIF vedtægter er vedlagte). 
Vester Velling IF vil være ansvarlig for vedligeholdelse af stien samt kontakten til lodsejerne.  VVIF er den
sidste aktive idrætsforening tilbage i lokalområdet, og foreningens medlemmer og bestyrelse er den
bærende del af organiseringen af projektet.   

Tidsplan for projektets udførelse

Projektet forventes påbegyndt 01.09.2019 og afsluttet 15.11.2019

Hvordan bidrager projektet til at skabe nye muligheder for friluftsliv og oplevelser i naturen?

Vester Velling ligger i dag som en ø i et marklandskab, som er forbundet med asfaltveje både mod nord,
syd, øst og vest. Men der er ingen kirkestier, engveje eller andre stier tilbage i området. Vi har kun den
sidste engvej, som dette projekt omhandler. Stien stopper 500 meter ude på en mark for derefter at overgå
til vildnæs og tæt bevoksning. Denne sti vil i dette projekt blive reetableret og endnu engang åbne op for, at
man kan vandre/løbe og cykle fra Vester Velling ned til Nørreåen - uden at komme på asfalt. En smuk og
scenisk vandretur, som åbner op for både vores lokale kulturminder; Vester Velling Kirke, gravhøjene og
historien bag brugen af engvejen. Dertil vil man kunne få adgang til Nørreåen og Fussingøskovene via den
nyetablerede sti. 

I hvilket omfang vil projektet bidrage til, at flere kommer ud i naturen? Og hvordan kan det evt. undersøges, om denne målsætning
opfyldes?

Adgangen til naturen nord for Vester Velling vil blive åbnet op for hele vores lokalmiljø. Der vil være
mulighed for parkering ved Vester Velling Kirke. Beboere fra Vester Velling vil kunne vandre/løbe og cykle
sikkert og trygt ned til Nørreåen og tilbage. 

Er naturformidling en del af projektet? I så fald beskrives det her.

Vi får udarbejdet infotavler, som sættes op på ruten. Disse tavler vil indeholde information om naturen og
kulturen fra vores lokalområde; Vester Velling Kirke og gravhøjene, Nørreådalen (plante og dyreliv) samt
historien bag brugen af engvejene. 

Dette materiale vil blive udarbejdet i samarbejde med et konsulentfirmaet "Naturplan" 

Egetræspæle og standere bliver leveret i støtte til projektet af Favrskov Kommune

I hvor høj grad er der frivillige involveret i projektets planlægning og udførelse?

Vi har indregnet 40 arbejdstimer á 100 kr. Disse timer skal bruges til at opsætte infotavler, bænke og pæle
med rutemarkeringer. 

Hvordan vil målgruppen blive informeret om projektet?

Vi har både to Facebook sites; "FavrskovsTop" og "VVIF". Derudover har VVIF et website; www.vvif.dk og
hvert år i april uddeler VVIF vores aktivitetsblad, hvor vi annocerer nyheder for lokalområdet og vores
kommende aktiviteter. 

Hvordan vil projektets fremtidige drift/vedligeholdelse blive sikret?

VI har fået udarbejdet en 5-årig lodsejeraftale, og VVIF har forpligtet sig til at være ansvarlig for
vedligeholdelsen og driften af ruten. 

Yderligere kommentarer

I forbindelse med vores stiprojekt har vi samarbejdet med Ålum Beboerforening omkring etablering af en
ophalerplads med shelters, kajakhotel, fiskepladser og 100 meter spang ved Nørreåen. Dette projekt
forventes at være fuld finansieret og påbegyndt inden udgangen af 2019. Vores nye sti vil give direkte
adgang til dette projekt, som ligger ved Ålumbroen, som skiller Randers og Favrskov Kommune. Dette ses
som et stort plus for vores lokalområde, og det forventes, at vores nye sti vil være med til få flere brugere
derned til fods eller på cykel, og dermed lade bilen stå hjemme i Vester Velling. 
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Budget inkl. moms:
Lav et fyldestgørende budget for hele projektet. Alle udgifter og indtægter skal fremgå af budgettet (et uddybende budget må gerne
vedlægges som bilag). Hvis ansøger er momsregistreret skal projektets budget opgives ekskl. moms.

Beløb der søges om: 89.500,00 kr.
Er ansøger momsregistreret? Nej Som udgangspunkt betragtes offentlige institutioner som momsregistrerede

og frivillige foreninger som ikke-momsregistrerede.

Forventede udgifter:
Budgettet skal indeholde ALLE de udgifter, I forventer at få for at kunne gennemføre projektet, også selv om I kun søger støtte til
udvalgte udgiftsposter. Udgifterne skal opdeles i henholdsvis materialer og intern og ekstern løn. Specifikation af
undervisningsmaterialer, undersøgelsesudstyr, friluftsudstyr mm. skal vedhæftes som bilag.

Materialer: Intern løn: Ekstern løn: I alt:

Anlægsarbejde af 500 meter sti 48.750,00 13.750,00 62.500,00
Træbænke 10.625,00 10.625,00
Udarbejdelse af A2 infotavler inkl. møder
og research 59.375,00 59.375,00

Forventede udgifter i alt: 59.375,00 73.125,00 132.500,00

Finansiering:
Husk at anføre ALLE forventede indtægter.

Her nævnes kommune, anden offentlig instans, Vil søge/ Har fået: I alt:
forening, organisation, fonde eller andre sponsorer har søgt:
Landsbyrådet, Favrskov 43.000,00 43.000,00
Beløb ansøgt fra Udlodningsmidler til Friluftsliv: 89.500,00

Forventede indtægter i alt: 132.500,00

Vedhæftede bilag:

Kort projektbeskrivelse
VVIF vedtægter
Seneste årsregnskab fra VVIF
Finansieringsplan og uddybende budget
Infobrev til lodsejere inkl. kort
Billeder fra Nørreådalen og engvejen
Tilbud på anlægsarbejde, infostandere og bænke
Underskriftsbilag fra lodsejer
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http://www.fr-tips.dk/userfiles/119fc35f0b9f56d6bb14cc0a4ddfefa8.pdf
http://www.fr-tips.dk/userfiles/48281f520f64016749c6a3faa5e29d72.pdf
http://www.fr-tips.dk/userfiles/570ef28b97f4126f378f25dbe826c632.pdf
http://www.fr-tips.dk/userfiles/0eeb02f217c07ba60e63c3f459ad46c4.pdf
http://www.fr-tips.dk/userfiles/a9a311e1993765bdbdfaa980f1de3768.pdf
http://www.fr-tips.dk/userfiles/29c44e22d16a25eba6d3d9e8ccc0cc08.pdf
http://www.fr-tips.dk/userfiles/efb5d5eb3281f7f43a5529e3800fbb98.pdf
http://www.fr-tips.dk/userfiles/f5a5261619d9db05480ba0b95a347854.pdf

