Projekter, der kan realiseres i 2021 og 2022
1. Skolestien i Mønsted: Landdistriktsudvalget vedtog i sit møde den 29. oktober 2019 (Link til sag nr. 1 i
Landdistriktsudvalgets møde den 29. oktober 2019) at bevilge 525.000 kr. til opgradering af skolestien til
Mønsted Skole. Udvalget har siden behandlet sagen på mødet den 23. februar 2021 (Link til sag nr. 3 på
Landdistriktsudvalgets møde den 23. februar 2021), hvor det blev besluttet at udføre stien i stenmel og
med belysning. Der er nu gennemført licitation for projektet. Der mangler 200.000 kr. for at kunne realisere
projektet som planlagt.
2. Skals Torv: Udvalget tildelte 27. oktober 2020 Skals Borgerforening (sag 2 på landdistriktsudvalgets møde
den 27. oktober 2020) støtte til realisering af 2 projekter, heraf 570.000 kr. til fornyelse af Skals Torv.
Støtten blev tildelt på baggrund af en skitse og et budget, udarbejdet af borgerforeningen. I budgettet var
ikke indregnet beløb til uforudsete udgifter og rådgiver. Viborg Kommune vil som ejer af arealet selv stå for
udførelse af bl.a. belægningsarbejdet, da kommunen fortsat skal stå for områdets drift og vedligehold.
Kommunen og borgerforeningen har efterfølgende sammen fået udarbejdet et revideret projekt og
økonomisk overslag inkl. uforudsete udgifter og rådgiverhonorar. Overslaget viser, at realisering af
projektet vil koste ca. 520.000 kr. mere end borgerforeningen havde budgettet med. Heraf mangler
200.000 kr. for at den kommunale del af projektet (belægning og fast inventar) kan realiseres. Den
resterende del af projektet finansieres og gennemføres af borgerforeningen.
3. Kirkestien i Fjordklyngen: I programmet for områdefornyelsen for Fjordklyngen indgik forslag om at
genetablere den gamle kirkesti mellem Låstrup og Skringstrup. Stiforløbet er fastlagt og den lokale
følgegruppe har været en indledende dialog med lodsejere. Det forventes at man lokalt vil stå for
realiseringen, men der mangler finansiering skiltning og mindre anlæg, bl.a. en spang.
4. Frederiks - stisløjfe: Som led i områdefornyelsen etableres en sti i byen. Der indgår i programmet for
områdefornyelsen forslag om yderligere en stisløjfe, der kobler den nye sti i byen med en længere rute ud i
det omliggende landskab. Det forventes at følgegruppen vil stå for realisering af stien, men der mangler
finansiering, bl.a. til skiltning og formidling.
5. Ørum – fornyet stiskiltning: Stifinderne i Ørum har markeret en lang række stiruter. Pæle og pile
trænger til udskiftning, ligesom stifolderen kunne trænge til en opgradering. Stierne er en central del af den
lokale landskabsstrategi. Anslået pris: 25.000 kr.
6. Vammen - landsbylaboratoriet: I den lokale udviklingsplan for Vammen indgik en idé om at
videreudvikle byens grønne kile med et Landsby Laboratorium med flere funktioner. Idéerne omfatter
vintergræsning for græsningslaugets får, undervisning og aktiviteter for skolens børn og unge, shelters,
naturlegeplads samt mulighed for primitiv cykelcamping (”sleep with the sheep”). Projektet er tænkt til at
være borgerdrevet. Der er pt. ikke dialog med borgerforeningen om. Udarbejdelse af en samlet plan for
området (50.000 kr.) vil give frivillige et godt grundlag for senere fundraising/puljesøgning og etablering.
Der kan også gives tilskud til nogle af de ønskede faciliteter (fx 300.000 kr.)
7. Skelhøje - Gletcherhaven: Borgere i Skelhøje drømmer om at udvikle byens centrale grønne område til
byparken ‘Gletcherhaven’. Borgerforeningen har i 2019 søgt og fået støtte på ca. 120.000 kr. til etablering
af nogle legeredskaber på arealet, som udgør en mindre del af det samlede projekt. Før disse etableres, er
der behov for at tegne en samlet plan for områdets udvikling for at sikre, at området får en hensigtsmæssig

indretning. Et skitseprojekt koster ca. 50.000 kr. og vil yderligere give frivillige et godt grundlag for senere
fundraising/puljesøgning og etablering.
8. Løvel – beplantning ved ”Fars Dam”: Lokale borgere og interessenter har sammen med Viborg
Kommune lavet en plan for udviklingen af det grønne område ”Fars Dam” med opholdspladser, legeplads,
frugtlund, bro, bålsted, madlavning, madpakkehus mm. for et samlet budget på ca. 1.150.000 kr. Frivillige
har lagt et stort arbejde i at søge midler og hjælp. Udvalget har gennem puljen ”udviklingsplaner og andre
mindre projekter 2020” støttet projektet ’Fars Dam’ i Løvel med knap 400.000 kr. til madpakkehus,
legeplads mm. Der er også opnået tilskud fra andre kommunale puljer, Friluftsrådet, Norlys og
Hedeselskabet. Der mangler dog fortsat ca. 150.000 kr. til beplantning og frugtlund.
9. Klejtrup – forskønnelse af et grønt område: Nær Anemoneskoven og den nyetablerede børneskov i
Klejtrup ligger et kommunalt grønt område. Forvaltningen vil igangsætte en udviklingsproces for arealet
med henblik på at få det til at spille bedre sammen med børneskoven og resten af byen. I 2022 ønskes
området opgraderet med faciliteter, hvis der kan opnås finansiering heraf. Anslået budget: 500.000 kr.
10. Sti mellem Tange og Rødkærsbro: Forvaltningen arbejder med planer om etablering af en sti mellem
Tange til Rødkærsbro langs Vindelsbækken/Tange å med et samlet forløb på 7,5 km. Stien vil give
sammenhæng mellem Rødkærsbro og Tange og samle et større stinetværk i området (Trækstien,
Fårup/Brandstrup stien, kirkestien til Højbjerg, cykelsti til Levring og Kjellerup). Stien vil passere det
fremtidige uderum ved Tange Sø, hvor der bliver mulighed for ophold og overnatning. Der mangler midler
til etablering af selve stiforløbet. Forløbet skal være trampesti, men da området er fugtigt, forventes behov
for mindre broer/spang og hævede grusstier på dele af strækningen. I alt: 500.000 kr.
11. Uderum ved Tange Sø: Der er indgået et tværkommunalt samarbejde om at udvikle Gudenåstien fra
udspring til udløb med Nordeafonden som samarbejdspartner. I forbindelse hermed er der opstået et
partnerskab med Norlys/ Gudenåcentralen om at etablere et rekreativt område ved Gudenåstien med en
shelterby med fællesfaciliteter for vandrere, kano-/kajakfolk, skoleklasser, foreninger mm. Det samlede
budget for området er ca. 2 mio. kr. Der mangler ca. 500.000 kr. i kommunal medfinansiering til formidling,
udskiftning af broer og et madpakkehus/læringsrum.
12. Skals Å og Kølsen Enge – rekreative faciliteter: I Skals Å/Kølsen Enge er gennemført et statsligt
vådområdeprojekt. Der er siden dannet et grønt partnerskab med det formål at skabe flere publikumsfaciliteter omkring, herunder sti-rundture, udsigtstårn, madpakkehus, kano-isætningssted samt en
lystfiskerplatform. Partnerskabet består af folk fra Fjordklyngen, Skals/Kølsen/Løgstrup Borgerforening,
lodsejere, Friluftsrådet, DN, DSF og DOF. Det samlede budget for faciliteterne er 2.440.000 kr.
Miljøstyrelsen og Friluftsrådet har givet tilsagn om hhv. 1 mio. kr. og 200.000 kr. Klima- og Miljøudvalget
har bidraget med 200.000 kr. Der mangler ca. 1 mio. kr., for at projektet er fuldt finansieret. Projektet er
beskrevet på hjemmesiden: Skals Å og Kølsen Enge - Viborg Kommune.
13. Børneskove – fase 2: Viborg Kommune har for få år siden i et bredt politisk samarbejde etableret 6
børneskove i Viborg, Frederiks, Stoholm, Bjerringbro, Ørum og Klejtrup. Børneskovene er almindelige
skove, hvor der er gjort lidt ekstra for at lave et samlingssted og for at inspirere til aktivitet i skoven.
Forvaltningen foreslår nu at give yderligere 5-6 byer mulighed for at få en minibørneskov. Her kan
kommunen opsætte enkle basisfaciliteter (fx aktivitetslykkehjul, kortbord, bålplads), mens et mindre beløb
disponeres i samarbejde med de lokale samarbejdspartnere. Viborg Kommune vil være bygherre.

Børneskovsbyerne kan findes ved ansøgning eller der kan evt. indgås et samarbejde med Vibland om at
varetage udvælgelsen. Budget: 120.000 kr.
Trafikale projekter
Forvaltningen har følgende forslag om forbedring af forhold for cyklister og fodgængere indenfor
kommunens mindre bysamfund. En del af forslagene er ønsker fra borgere.
14. Bjerregrav: På Herredsvejen fra Gl. Aalborgvej til byzonetavle i øst foreslås etableret 760 m 2-1 vej.
Ønsket er rejst af borger. Budget: 60.000
15. Hammershøj: På Høegsvej (hele strækningen) foreslås etableret 300 m 2-1 vej. Ønsket er rejst af
borger. Budget: 25.000 kr.
16. Karup: På Genvej fra Bredgade til Engholmvej foreslås 140 m fortov ændret til fællessti for at skabe
sammenhæng i Alhedestien. Budget: 225.000 kr.
17. Løgstrup: På Hjarbækvej fra Hovedgaden til Lærkebakkestien foreslås etableret 120 m sti. Ønsket er
rejst af borger. Budget: 600.000 kr.
18. Skals: På Højskolebakken fra slut fortov til Højskolebakken 23 foreslås etableret 100 m fortov. Budget:
120.000 kr.
19. Stoholm: På Tastumvej fra Tulipanvej til Anemonevej foreslås etablering 230 m sti. Ønsket er rejst af
borger og indgår også i trafikplan. Budget: 1.150.000 kr.
20. Tapdrup: På Taphedevej fra Kokærvænget til Tapdrupvej foreslås etableret 470 m sti, der vil skabe
sammenhæng fra boligområde til byen. Budget: 2.350.000 kr.
21. Vammen: Fra Hobrovej 21 til det grønne område foreslås etableret 5 m fortov. Budget: 6.000 kr.
22. Vammen: På Tinghøjvej fra cykelstiens afslutning til fortov ved Tinghøjvej 19 foreslås etableret 30 m
fortov. Ønsket er rejst af en borger og indgår også i LUP. Budget: 36.000 kr.
23. Vejrumbro: Foran Hovedgaden 24 foreslås etableret 20 m fortov. Ønsket er rejst i forbindelse med
realiseringsplan. Budget: 24.000 kr.

