En naturskøn landsby
midt i det åbne landskab

GR MSTRUP
En by med et godt
fællesskab og stort
sammenhold

Potentialeplan for

Grumstrup

En by med plads til
alle generationer

FORORD
Horsens Kommune udbød i 2020 en særskilt Tryg Landsbypulje på 400.00 kr., hvor landsbyerne kunne søge til
projekter, til belysning af drømme og visioner for landsbyerne. I den sammenhæng har fire landsbymiljøer valgt at
gå sammen, for at skabe et fælles idégrundlag for landsbyernes udviklingsmuligheder.

Temaer
Nye
fællesskaber

Nye
indbyggere

Nye huse

Faldefærdige
bygninger

Grønne
fællesarealer

Natur & miljø

De fire landsbyer er Grumstrup, Vrønding, Lundum/Rådved og Sejet i Horsens Kommune. Ved at landsbyerne er
gået sammen, har de valgt at investere 200.000 kr. i landsbyernes fremtid gennem en demokratisk og lokal proces.
Potentialeplaner
Denne potentialeplan er én ud af i alt fire potentialeplaner for landsbyer i Horsens Kommune. Potentialeplanerne
skal samle ideer og visioner, baseret på landsbyborgernes
input. De fire potentialeplaner skal bidrage til et samlet
idékatalog, der fremover kan give inspiration til udvikling
af landsbyer i Horsens.
Potentialeplanerne har til formål at sætte fokus på de lokale styrker, herlighedsværdier og udviklingsmuligheder,
som ligger i Horsens Kommunes landsbyer. Dette skal
både være med til at øge interessen for landsbyerne
blandt egne borgere og potentielle tilflyttere, men også
med henblik på landsbyerne fremtidige udvikling som
selvstændige og levedygtige samfund.
Potentialeplanerne indeholder både ønsker og forslag til
indsatsområder, som landsbyerne selv målrettet kan søge
om tilskud til, for realisering af idéerne.
Seks temaer
Landsbyerne har i fællesskab defineret seks overordnede
temaer, som i løbet af processen er blevet belyst gennem
byvandringer, spørgeskemaundersøgelse samt stedsregistreringer.
De seks temaer er: nye fællesskaber, nye indbyggere, nye
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Vision

huse, håndtering af faldefærdige bygninger/byggetomter,
ny udnyttelse af gamle grønne fællesarealer samt grøn energi, renere miljø og mere natur.
Gennem en omfattende inddragelsesproces har landsbyerne således fået belyst landsbyernes styrker, svagheder
og udviklingspotentialer, i forhold til de seks ovenstående
temaer, som skal danne grundlag for den videre udvikling
af byerne.
Potentialeplanens opbygning
Hver potentialeplan indeholder først en beskrivelse af
landsbyens eksisterende forhold, herunder funktioner i
byen, det omgivende landskab, infrastrukturforhold, mv.
Herefter følger en beskrivelse af de emner, der er fremkommet i forbindelse med inddragelsesprocessen. De indkomne bemærkninger, ønsker og idéer er præsenteret på

Idéer

et oversigtskort over landsbyen, ligesom de er kategoriseret for hvert af de seks temaer.
Sidst i planen følger et overblik over udvalgte indsatsområder, der tilsammen skal være med til at skabe en positiv
udvikling i landsbyerne.
Hvert indsatsområde er præsenteret i forhold til områdets potentiale/udfordring, formål med indsatsen, samt
mulighed for realisering. Indsatserne ledsages af små illustrationer og billeder til inspiration.
Potentialeplanen for landsbyerne er blevet til i samarbejde med landsbyernes borgere, og er finansieret af Horsens Kommunes landsbypuljemidler, Tryg Landsby.
NIRAS A/S har faciliteret inddragelsesprocessen og omsat borgernes ønsker og idéer til konkrete forslag.

INTRODUKTION
Denne landsbyplan er resultatet af en større inddragelsesproces, der er gennemført i sommeren/efteråret
2021. Planen er således et udtryk for borgernes ønsker og
ideer til lokalområdets fremtidige udvikling. Processen har
taget udgangspunkt i seks overordnede temaer, som blev
defineret af repræsentanter for landsbyen, forud for projektets opstart.
Processen startede med et borgermøde og en byvandring
i Grumstrup den 2. oktober 2021, hvor projektet og faserne
blev præsenteret. Byvandringen havde formål om i fællesskab at diskutere, hvad der er vigtigt for at skabe et
godt liv på landet, og hvilke indsatsområder der med fordel kan satses på for en fremtidig udvikling af Grumstrup.

Resultatet af byvandringen og den efterfølgende diskussion, har sammen med dataindsamling i form af stedsregistreringer og spørgeskemaundersøgelser, fungeret
som inspirationskilde i forbindelse med de præsenterede
indsatsområder for Grumstrup.
Med denne landsbyplan forefindes nu et samlet dokument, der kan hjælpe lokalsamfundets borgere med at
viderebearbejde nogle lokale udviklende tiltag, bl.a. ved
at koordinere og realisere nogle af de i planen beskrevne
projekter.
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GRUMSTRUP
Grumstrup er en landsby beliggende i den nordøstlige
del af Horsens Kommune med omtrent 242 indbyggere
(2021). Landsbyen er beliggende cirka 17 kilometer nordøst for Horsens by, og 14 kilometer syd for Skanderborg.
Den nærmeste by til Grumstrup er Hovedgård, som ligger
omtrent 3 km syd for landsbyen.
Bygningsmassen i Grumstrup bærer præg af den historiske landsby, som bestod af 21 gårde. I dag er der stadig
en del af de ikoniske gårde tilbage i Grumstrup, som giver
landsbyen det charmerende og karakteristiske præg.
Foruden de store gårde, er der i den nordlige del af Grumstrup, udbygget en del nye boliger. Dog er der også boligudstykninger, som i dag står tomme, men hvor der er et
potentiale for nybyg.
Særligt karakteristisk for Grumstrup er de vidtrækkende
udsigter over det omkringliggende, bakkede landskab.
Udsigterne tilfører landsbyen en særlig kvalitet, der er
væsentlig at bevare fremadrettet. Det er derfor også
vigtigt, at der ikke laves ændringer i landsbyen, f.eks.
huludfyldninger, der begrænser eller slører de unikke
udsigtsmuligheder.
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De flotte gamle gårde

Der er ingen indkøbsmuligheder i Grumstrup, og borgerne er derfor nødsaget til at skulle handle i de omkringliggende, større byer.
Grumstrup Forsamlingshus er ét af de steder i landsbyen,
som bliver benyttet ofte af de lokale borgere. Her bliver
der blandt andet dyrket pilates og yoga, afholdt fællesspisninger og sociale arrangementer, m.m. På den modsatte side af forsamlingshuset, er der en større boldbane
samt en lille legeplads inklusiv bålplads og shelters.

Branddammen

Landsbyen er struktureret i en spredt vejformation som
går ud i 3-4 vejstrækninger. Derfor er landsbyen ikke samlet i et samlet område, men er adspredt over længere og
flere vejstrækninger. Borgerne i Grumstrup har op til flere
fælles gåture hver uge, så et af de perspektiver, som borgerne udtrykte under byvandringen, var at de er kede af at
byen er så adspredt, og at det dermed er svært at gå ture i
runder, hvor de i dag er nødsaget til at ”gå frem og tilbage”.

Legepladsen

Den gamle butik ved “torvet”

Forsamlingshuset

HØJDEPUNKT - DEN
GAMLE MØLLE
UDSIGT OVER
LANDSKABET

LEDIGE BYGGEGRUNDE

UDSIGT OVER
LANDSKABET

MASKINSTATION

SPOR FRA DEN
GAMLE KIRKESTI

BRANDDAM
ÅDAL

LEGEPLADS
UDSIGT OVER
LANDSKABET

BOLDBANER

FORSAMLINGSHUS

“TORVET”
UDSIGT OVER
LANDSKABET

GAMLE GÅRDE
UDSIGT OVER
LANDSKABET

GL. ÅRHUSVEJ

UDSIGT OVER
LANDSKABET

Luftfoto 2021, ©SDFE
Ikke målfast
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INFRASTRUKTUR OG MOBILITET
I den østligste ende af Grumstrup, har landsbyen en nem
og hurtig adgang til Gl. Århusvej, som er hovedvejen mellem Århus og Horsens. Vejen forbinder desuden Grumstrup med den nærmeste serviceby, Hovedgård, hvor de
fleste børn går i skole.
Foruden den nærtliggende tilkørsel til hovedvejen, er
Grumstrup beliggende med forholdsvis hurtig adgang
til motorvej E45 på omtrent 15 min. Dermed er der gode
forbindelser fra landsbyen til de omkringliggende større
handelsbyer. Derudover er der også to busser som servicerer borgerne i Grumstrup. Regionalbus 202 kører
mellem Vejle, Horsens og Århus, og har stop ude på Gl.
Århusvej ved Grumstrup.
Derudover er der en lokal skolebus, som servicerer skolebørnene, og forbinder Grumstrup og de andre omkringliggende småbyer med Hovedgård. Skolebussen har to stop
i Grumstrup – både i den østligste ende og ved branddammen i den nordlige ende.
Landsbyens veje er smalle og har ikke fortove, hvormed
borgerne er utrygge ved at lade børn færdes på vejene.
Der er en tendens til at bilister kører for hurtigt gennem
landsbyen og ikke tager hensyn til de smalle og snoede
veje.
I krydset, hvor Grumstrupvej bliver til Lundgårdevej, ligger
en af de gamle store gårde og den gamle brugs. Krydset
har dog dårligt udsyn for bilisterne, hvormed det virker
farligt for borgerne at færdes ved. Foruden bilister, er der
også af og til store landbrugsmaskiner, som kører gennem
Grumstrup, hvormed der ikke er meget plads tilbage at
færdes på, på de små landsbyveje.
Der er ingen etablerede cykelstier fra Grumstrup til de
omkringliggende servicebyer som f.eks. Hovedgård. Dette
er også en af de punkter, som borgerne slår meget ned på.
Borgerne mangler en cykelstiforbindelse til Hovedgård, da
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Gl. Århusvej er meget trafikeret og hvor der køres stærkt.
Så længe der ikke er nogen sikker cykelstiforbindelse for
de lokale borgere, føler de at de er meget afhængige af at
have minimum én bil i husstanden.
Derudover er der mange af de lokale børn, som har venner
og arrangementer i Hovedgård, og er derfor afhængige af,
at der enten kører en bus som passer til deres behov, eller
at der også er en cykelsti, som forældrene er trygge ved at
sende deres børn afsted på.

LANDSKAB OG
KULTURHISTORIE

Historisk kort (høje målebordsblade) over Grumstrup, der tydeligt viser
markernes stjernestruktur, der fordeler sig i en vifte fra landsbyens gårde.
©SDFE

Landskabet omkring Grumstrup er kendetegnet ved et
småbakket terræn i den sydlige del af området, der mod
nord flader ud i et jævnt skrånende terræn, der munder ud
i et stort lavbundsområde nord for Grumstrup. Landskabet
er generelt kendetegnet ved de mange erosionsdale, der
alle orienterer sig mod lavbundsområdet mod nord.

Landskabet er et landbrugslandskab, der i høj grad er kendetegnet ved strukturer, der afspejler landsbyernes udskiftning i slutningen af 1700-tallet. Det gælder det stjernemønster, som digerne tegner omkring Grumstrup, hvor
byens mange gårde, hver har fået tildelt et “lagkagestykke” af de omkringliggende marker.

De mange, dybe dalstrukturer giver et varierende og
kontrastfyldt landskab, med mange naturkvaliteter tæt
på byen. Flere steder fra landsbyen er der vidtrækkende
udsigter over det omkringliggende landskab. Særligt i
den sydøstlige del af byen, hvor en erosionsdal strækker
sig gennem landsbyen, udgør landskabet som en særlig
kvalitet til byen.

De mange firlængede gårde udgør stadig en væsentlig
del af landsbyens karakter, idet flere gårde fortsat er beliggende i byen. Gårdene er dog i varierende tilstand, og
skifter mellem at være særligt velholdte til at være meget
nedslidte. Flere af gårdene har desuden ændret karakter,
enten ved at en eller flere længer er fjernet, eller at der
er bygget nye længer på, der slører gårdenes oprindelige
firlængede karakter.

Udsigt fra byen over det smukke landskab
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BYVANDRING OG
STEDSREGISTRERINGER
Lørdag den 2. oktober 2021 mødte omtrent 25 lokale
borgere fra Grumstrup op i Grumstrup Forsamlingshus,
for at deltage i en byvandring. Under byvandringen blev
der snakket om forskellige emner, som de lokale har ønsker til skal ændres eller forbedres i landsbyen.
Undervejs blev der noteret en masse perspektiver ned,
som blev fortalt og diskuteret langs ruten. Samtidig fik de
lokale givet et værdifuldt indblik i, hvad Grumstrup er for
en landsby og hvilke dele af byen der både kan ses som
et potentiale for udvikling og områder som for borgerne
virker problematiske.
Byvandringen startede ved forsamlingshuset, hvor de
lokale borgere lagde stor vægt på at dette sted var et
særligt samlingssted for de lokale, hvor der blandt andet
bliver dyrket idræt og afholdt fælles arrangementer for
borgerne.
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Derudover blev der også lagt vægt på, at der grundet den
store benyttelse af forsamlingshuset, er en problematik
i henhold til forbindelsen mellem forsamlingshuset og
boldbanen og legepladsen på den anden side af vejen.
Vejen snor sig og er løftet i terræn, hvormed det er svært
for bilisterne at tage hensyn til de krydsende borgere,
samtidig med at de fleste bilister generelt kører for stærkt
gennem byen. Her er det et stort ønske for borgerne, at
det bliver tydeliggjort, at vejen i dette område ofte bliver
krydset af både ældre og børn.
De lokale fortæller desuden, at boldbanen på den modsatte side af forsamlingshuset, ikke bliver udnyttet til fulde.
Det er kun den ene halvdel af boldbanen, som rent faktisk
bliver brugt aktivt, da den anden halvdel ligger forhøjet i
terræn. Dermed er dette område og påpeget som et sted,
hvor der kunne ske nogle forandringer, så de lokale børn
kan få fuld udbytte af området.

Foruden forsamlingshuset som samlingspunktet og
forbindelsen over vejen til boldbanen, er fælles gåture
også en af de ting, som skaber et godt fællesskab i landsbyen. Problematikken ligger dog i, at Grumstrup er en
meget adspredt landsby, og der derfor ikke er nogle deciderede muligheder for at disse gåture kan foretages i
”runder”. Derfor er der et ønske fra de lokale, at der bliver
en mulighed for at gå nogle ruter i runder.
Efter byvandringen havde borgerne mulighed for at lave
yderligere registreringer af steder med potentialer for
omdannelse, ved brug af registreringsværktøjet Kollecto.
Registreringerne kunne indberettes indtil d. 31. oktober
2021.
Borgernes mange input fra både byvandringen og Kollecto er samlet på kortet på modstående side.

Mulighed for nye
boliger med god udsigt.
Evt. bump på vejen?

Gl. skole
Potentielt samlingspunkt
/mødested. Branddammen er
ofte brugt til ophold og som
hvilested for cykelister.

Bliver ikke brugt. Ejet af
kommunen. Kunne blive
brugt til udendørs
træningsmaskiner/cirkel- Halvdelen bliver
træning eller et overdæk- brugt som boldbane
ket fællesområde.
Legeplads og shelter

Meget trafik ind i byen
med dårlig oversigtsforhold. Evt. mobilt skilt når
der er arrangementer i
forsamlingshuset.

“Nye huse” fra ca.
2001
Gl. rytterskole
Gl. brugs

Igangværende
renovering af
gård

Forsamlingshus bliver
brugt til både arrangementer, fællesspisning Utrygt at færdes her. Evt.
fodgængerovergang?
og holdtræning
Bliver af og til tegnet på
(pilates, yoga)
vejen af de lokale. Biler
har fart på og dårligt
udsyn.
Center-kryds: Dårligt udsyn for biler,
hvilket skaber mange problemer
mellem bløde trafikanter og bilister.
Farlig vej. Nedslidt knudepunkt.
Bruges til juletræ. Kan forskønnes evt.
med blomster og bænke.

Gl. kirkesti til
Vedslet Kirke

Ikke beboet. Bruges
til kreaturer. Evt.
anden anvendelse?

Flot ådal med god
udsigt over landskabet.
Potentiel sti til gåture?

Vilde blomster?

Bus: Fine forbindelser
for skolebørn til
Hovedgård. Kunne gøre
mere ud af busskuret,
evt. med kunstværk.
Gl. teglværk
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DRØMME OG VISIONER
På baggrund af borgerinddragelse ved byvandringen,
Kollecto-registreringer og et spørgeskema, er det blevet
muligt at indsamle borgernes perspektiver, drømme og
visioner, fordelt på de seks foruddefinerede temaer.
Når borgerne skal beskrive fællesskabet i landsbyen, er
det primært ideen om landsbyens mangfoldighed og
gode respekt for hinanden, som har betydning. De fleste
besvarelser vurderer desuden, at der i højere grad er et
godt fællesskab i landsbyen. I Grumstrup er det dermed
ikke umiddelbart det sociale aspekt, der er ønske om at få
udviklet i fremtiden, men det er mere fysiske tiltag, som
skal kunne løfte kvaliteten af selve landsbyen.
Foruden forsamlingshuset som et samlingssted, er der et
stort ønske om at få udnyttet hele boldbanens potentiale,
og gerne med fokus på at skabe et udendørs samlingspunkt for alle aldre.
De fleste besvarelser fra borgerne peger derudover på, at
de fleste har valgt at bosætte sig i landsbyen, fordi der
er smukke omgivelser og et stærkt fællesskab. Derfor er
dette også et af de områder, som de lokale borgere ønsker
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at få mere ud af, når de ugentligt har deres fælles gåture
i landsbyen.
Foruden de seks temaer, er der også kommet andre perspektiver, som blandt andet peger på, at få etableret en
cykelstiforbindelse til Hovedgård, da det for de fleste familier i landsbyen, ellers er nødvendigt med to biler i husstanden. Dette vil også kunne løse problematikken omkring at de lokale børn, af og til gerne vil kunne besøge
venner i Hovedgård, uden at skulle være afhængig af at
blive kørt.
Disse perspektiver fra borgerne i Grumstrup, bidrager
dermed til at gentænke indretningen af byen med henblik
på at få udnyttet de fysiske områder, som landsbyen allerede har, samtidig med at få skabt nogle stier rundt i det
omkringliggende landskab til gåture og en cykelstiforbindelse til Hovedgård.
Tiltagene skal være med til at skabe bedre udnyttelse af
eksisterende samlingsområder og forbindelser mellem
landsby og landskab.

Nye fællesskaber

Nye indbyggere

Nye huse

Hvilke indsatser kan være med til at styrke byens fællesskab?

Hvordan kan byen tiltrække nye borgere?

Hvordan kan man sikre en udbygning af landsbyen uden at miste
landsbyen særpræg?

•

Flere muligheder for udendørs
aktiviteter

•

Sociale sportsaktiviteter

•

Et samlingssted med borde, bænke og
træningsfaciliteter

•

•

Trafiksikkerheden gennem byen er
blevet problematisk, hvilket er en
udfordring for nye tilflyttere.

•

Ny boligform til ældre, så man kan
se sig selv som en del af landsbyen
længst muligt.

•

Invitere til en lokal byvandring eller gåtur

•

Tænke boligmassen i “fra vugge til grav”

•

Involvere områdets ejendomsmæglere, så der
bliver lagt mere konkret vægt på det vi har her
i landsbyen.

•

De gamle gårde, som ikke er beboet, kan
tænkes i anden anvendelse. F.eks. bofællesskab for ældre.

•

Invitere til “nabokaffe”

•

•

Informere om alle de muligheder der medfører, ved at bosætte sig i landsbyen.

Sikre en interessant boligmasse, der appellerer til forskellige befolkningsgrupper.

Aktiviteter for alle aldersgrupper

Faldefærdige bygninger og byggetompter

Grønne fællesarealer

Natur & miljø

Hvordan kan man komme fra skamplet til samlingspunkt?

Hvordan kan landsbyens grønne arealer sættes i spil, så de
appellerer til en større udnyttelse?

Hvordan kan landsbyen bidrage til den grønne omstilling?

•

Det eksterne miljø trænger til et
lille ‘løft’ - landsbyen er ved at se
lidt “træt” ud flere steder.

•

Stier i naturen, så det er muligt at
gå ture uden for en trafikeret og
asfalteret vej. F.eks. markskel til stier.

•

Få forbundet landsbyen med en
cykelstiforbindelse til Hovedgård, for at
mindske afhængigheden af en bil.

•

Nedslidt knudepunkt ved center-krydset.
Kan evt. forskønnes med blomster og bænke.

•

Få udviklet området ved branddammen som
et potentielt samlingspunkt i landsbyen.

•

Udnytte regnvand, solenergi og vindenergi
som en bæredygtig ressource i landsbyen.

•

Nedrivning af faldefærdige huse eller tænke
dem i en retning med ny anvendelse.

•

Få udnyttet potentialet ved boldbanen til f.eks.
et grønt fællesareal.

•

Installation af solceller f.eks. på tage.

•

Omstilling til varmepumper i stedet for
oliefyr.
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Et godt landsbyliv er...

...fællesskab og
mangfoldighed

...at man både kan være
sig selv og engagere sig
i fællesskabet hvis man
har lyst og overskud

...at der er en venlig stemning og
at folk snakker med hinanden

...natur og frisk luft
...når man impulsivt tømmer køleskabene en sommerdag og nyder
et “sammenbragt” bord med mad,
drikke og hygge - og lader sav og
hammer ligge og hvile et par timer.

...når man kan deltage
i fællesskabet, men
også nyde stilheden
og naturen i området
...at man kommer væk
fra byens larm

...gensidig respekt, hvor alle
kan være en del af det større
fællesskab, men samtidig også
kan nyde privatlivets fred

...at vi respekterer og
accepterer hinanden som
dem vi er og at vi hjælper og
bidrager med det vi kan.

I spørgeskemaundersøgelsen, blev borgerne
spurgt ind til, hvad de mener, karakteriserer et godt
landsbyliv. Besvarelserne er samlet i illustrationen
ovenfor, og er med til at danne baggrund for vision
og indsatsområder for omdannelse af Grumstrup.
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Visionen er, at
udvikle Grumstrup
med respekt for byens
historie og stedbundne
kvaliteter. Forsamlingshuset,
bytorvet og branddammen
skal fremhæves som særlige
samlingssteder, og der
skal skabes let adgang
til det omgivende
landskab.
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INDSATSOMRÅDER
På baggrund af de mange udfordringer og idéer, der er indkommet i løbet af inddragelsesprocessen, er der udvalgt
seks konkrete indsatsområder, som er nærmere beskrevet
og illustreret på de følgende sider.
Indsatsområderne bidrager til at skabe en sammenhængende udvikling af Grumstrup, med afsæt i landsbyens
stedbundne kvaliteter og særlige karakter.
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Idéer
6: Fremhævelse af
de gamle gårde

3: Forskønnelse af
branddammen

1: Aktivitetspladsen

4: Stiforbindelse rundt
i landskabet via den
gamle kirkesti

2: Nyt liv til
byens torv

5: Cykelsti til Hovedgård

Luftfoto 2021, ©SDFE
Ikke målfast
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Indsats 1

AKTIVITETSPLADSEN

1

Udfordringer/potentialer
En stor del af det grønne areal ved forsamlingshuset bliver
ikke brugt, og har potentiale for nye aktiviteter. Der er i
dag en fin legeplads til de mindre børn, men der mangler
generelt aktiviteter til de større børn i byen.
Det grønne område og legepladsen bliver særligt brugt
når der er arrangementer i forsamlingshuset. Her opstår
der ofte utrygge situationer, når børn krydser vejen mellem forsamlingshuset og det grønne areal. Der er generelt
dårlig sigtbarhed langs Lundgårdevej, og bilerne kører
ofte hurtigt på den bugtede vej.
Hvad ønsker vi at opnå?
En ny aktivitetsplads med en fast asfaltbelægning, kan
være med til at imødekomme et behov for aktiviteter for
både små og større børn. De små bakker kan bruges til at
skate på, cykle rundt om eller kravle op og ned ad.
I området omkring aktivitetspladsen kan der etableres et
grønt område, evt. med vilde blomster, stauder, træer eller
lignende, samt bænke, hvor man kan sidde og følge med
i børnenes leg på pladsen.

OBS! De viste illustrationer og linjer i
denne potentialeplan er visualisering af
idèoplæg De er således ikke konkrete
forslag eller linjeføringer.

EKSISTERENDE
LEGEPLADS

VILDE BLOMSTER
OG TRÆER
EKSISTERENDE
BOLDBANE

En markeret overgang mellem forsamlingshuset og aktivitetspladsen, samt et nyt vejbump, kan være med til at øge
sikkerheden ved krydsning af Lundgårdevej.
Hvordan når vi målet?
Til finansiering af projektet kan der søges midler fra
forskellige puljer og fonde:
•

•

16

Landdistriktspuljen uddeler årligt puljemidler til
udvikling af landsbyer: https://www.livogland.dk/
ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen
NORDEA-fonden støtter aktivitetsfremmende udviklingstiltag: https://nordeafonden.dk/det-stoetter-vi

CYKEL/
SKATERBANE
BÆNKE

BUMP

LUND
G

ÅRDE

VEJ
OVERGANG

FORSAMLINGSHUS

Indsats 2

2

BYENS TORV
Udfordringer/potentialer
Byens centrale kryds fremstår nedslidt, og der er generelt
dårlige oversigtsforhold i krydset.
Området bliver brugt som et lille bytorv, og danner årligt
ramme om byens juletræ.
Hvad ønsker vi at opnå?
Krydset ønskes omdannet, så Grumstrupvej igen bliver
landsbyens gennemgående vej. Ved at omdanne krydset
med ubetinget vigepligt fra Lundgårdevej, kan der opnås
en større trafiksikkerhed ved udkørsel til Grumstrupvej.
Det brede areal langs Lundgårdevej ønskes omdannet
til et lille centralt bytorv, der kan danne et centralt samlingssted i landsbyen. Samtidig kan torvet fungere som en
opmærksomhedszone for kørende trafik ad Lundgårdevej.
Torvet kan evt. anlægges som en hævet flade eller/og
med et belægningsskift med f.eks. fliser eller brosten, der
tydeligt markerer en overgang mellem Grumstrupvej og
Lundgårdevej. Herved kan Grumstrupvej ligeledes markeres som det primære vejforløb gennem landsbyen.

GRUMSTRUPVEJ

Torvet kan evt. begrønnes med enkel beplantning i form
af enkeltstående træer, blomsterbede eller lignende, ligesom der kan opsættes et par bænke, der inviterer til ophold langs bygningen på den nordlige side af pladsen.
Hvordan når vi målet?
Omdannelse af pladsen er i stor udstrækning et trafiksikkerhedsprojekt, der bør etableres i samarbejde med Horsens Kommune.

HÆVET FLADE MED EVT.
BELÆGNINGSSKIFT
LUNDGÅRDEVEJ

GR

OBS! De viste illustrationer og linjer i
denne potentialeplan er visualisering af
idèoplæg De er således ikke konkrete
forslag eller linjeføringer.
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R
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Pladsen kan evt. medfinansieres ved midler fra eksempelvis landdistriktspuljen, der årligt tildeler puljemidler:
https://www.livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen
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Indsats 3

BRANDDAMMEN
Udfordringer/potentialer
Branddammen på hjørnet af Grumstrup/Kærsholmvej er
i dag indhegnet, den omgivende bevoksning er tilgroet,
og området opleves ikke som et attraktivt grønt område.
Der er opsat et bord/bænkesæt på den grønne plæne
omkring branddammen, som især bruges af forbipasserende cyklister.
Branddammens oprindelige funktion er ikke længere
nødvendig, og området har i stedet potentiale som et attraktivt mødested for byens borgere.

3

Hvad ønsker vi at opnå?
Områdets rekreative kvaliteter kan i højere grad sættes
i spil ved at fjerne hegnet omkring søen, og fjerne den
tætte kratbevoksning langs søbredden. Herved kan området igen få et udtryk som byens gadekær, hvor vandet
bliver en synlig rekreativ kvalitet til området.
OBS! De viste illustrationer og linjer i
denne potentialeplan er visualisering af
idèoplæg De er således ikke konkrete
forslag eller linjeføringer.
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I den nordlige den af søen kan der etableres en lille badebro, med et par trin, der giver større adgang ned til vandet.
Badebroen kan ligeledes anvendes som en lille terrasse,
hvor der kan opsættes et bord/bænkesæt.

Hvordan når vi målet?
Horsens Kommune har ansvar for vedligehold af branddammen. Der bør derfor indledes en dialog med kommunen om muligheden for at fjerne hegnet omkring søen,
om oprensning af vandet samt buskrydning omkring søen.
Midler til etablering af den lille badebro kan evt. søges
gennem Horsens Kommunes “Tryg” pulje, eller ved ansøgning om landdistriktsmidler.

Indsats 4

STIER I
LANDSKABET

GRUMSTRUPVEJ

Udfordring/potentiale
Grumstrup ligger i et smukt, bakket landskab, med ådale
og skove tæt på. Der mangler dog i høj grad adgang til de
nære, rekreative kvaliteter, som området byder på.

4
DEN GAMLE KIRKESTI

I Grumstrup afholdes der ugentlige, fælles gåture, der
danner grundlag for et godt sammenhold blandt landsbyens borgere. En bedre adgang til den omgivende natur er
derfor et stort ønske fra borgerne.
I den østlige del af landsbyen ses et spor af den historiske
kirkesti, der oprindeligt har skabt adgang fra Grumstrup
til Vedslet Kirke. Dette spor har potentiale for at blive delvist genskabt, som en ny adgang til det omkringliggende
landskab.

LUNDGÅRDEVEJ

Hvad ønsker vi at opnå?
Der ønskes et nyt stisystem, der giver mulighed for en
rundtur gennem landsbyen og ud i det omkringliggende
landskab. Stien strækker sig langs markskel og landeveje,
gennem skov og langs ådale, og giver derved et varierende, oplevelsesrigt forløb gennem landskabet.
GL. ÅRHUSVEJ

NØRRESKOV

OBS! De viste illustrationer og linjer i
denne potentialeplan er visualisering af
idèoplæg De er således ikke konkrete
forslag eller linjeføringer.

Den markerede rute er en 5 km rundtur, der krydser landsbyen 3 steder, og som derved giver mulighed for at afkorte
turen efter behov. En del af ruten følger den gamle kirkesti.
Hvordan når vi målet?
Friluftsrådet støtter projekter, der øger tilgangen til naturen, blandt andet i form af nye vandreruter.
Der tildeles midler to gange årligt, som alle har mulighed
for at søge: https://friluftsraadet.dk/tilskud-til-friluftsliv/
tilskud-til-projekter/flere-ud-naturen
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Indsats 5

CYKELSTI TIL HOVEDGÅRD

GRUMSTRP

Udfordringer/potentialer
Grumstrup er en landsby, der de senere år har formået at
tiltrække nye børnefamilier, og antallet af børn og unge
i byen er således voksende. Med det er der ligeledes et
voksende behov for lettere adgang til Hovedgård, hvor
der er daginstitution og skole, således at behovet for at
transportere sig med bil nedbringes.
Hvad ønsker vi at opnå?
Der ønskes etableret en ny cykelstiforbindelse mellem
Grumstrup og Hovedgård, der strækker sig tværs gennem
landskabet. Herved undgås det at cyklisterne skal køre ad
trafikerede veje, med dårlige oversigtsforhold, og ruten
bliver ligeledes så kort som muligt.

NØRRESKOV

Ved at etablere en 2 km lang cykelsti gennem landskabet
kan der således skabes let adgang til Hovedgård, der
ender nær den gamle togstation.
Hvordan når vi målet?
Vejdirektoratet afsætter jævnligt puljemidler til at fremme
cykelforholdene. Midlerne skal søges af kommunen, som
også skal medfinansiere 50 % af beløbet til etableringen:
www.vejdirektoratet.dk/sektion/statslige-puljer

JERNBANE

5
HOVEDSKOV

HOVEDGÅRD
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OBS! De viste illustrationer og linjer i
denne potentialeplan er visualisering af
idèoplæg De er således ikke konkrete
forslag eller linjeføringer.

Indsats 6

NYT LIV I DE
GAMLE GÅRDE

6

Udfordringer/potentialer
Grumstrup opstod oprindeligt som en samling af gårde,
og de gamle firlængede gårde er i dag fortsat et særligt
kendetegn for landsbyen. I dag er landsbyen overvejende
en boligby, og gårdene anvendes derfor kun i mindre grad
til det oprindelige formål.
Flere steder er de gamle gårde i forandring, og enkelte
gårde fremstår nedslidte og klar til nye formål.
Hvad ønsker vi at opnå?
Gårdene bør i stor udstrækning bevares som en væsentlig del af landsbyens kulturhistorie, men kan med fordel
omdannes til nye formål, der lever op til nutidens behov.
Der er i Grumstrup et ønske om boligtyper, der imødekommer forskellige målgruppers behov. Blandt andet er
der mangel på mindre boliger, der i højere grad er egnet
til ældre eller enlige, som ønsker at blive i Grumstrup, men
i en mindre bolig.
De firlængede gårde kan eksempelvis omdannes til nye
seniorbofællesskaber, med indretning af mindre lejligheder, samt mulighed for fælleshus/fællesfaciliteter i de gamle hovedbygninger.
Gårdene kan ligeledes anvendes til erhvervsformål, som
f.eks. gårdbutik, fælles kontorfaciliteter som alternativ til
hjemmearbejdspladsen, eller lignende.
Hvordan når vi målet?
Realdania har udarbejdet en vejledning omkring genanvendelse af de gamle gårde, som kan give inspiration til
anvendelsesmuligheder og proces for omdannelse:
https://realdania.dk/tema/genanvend-gaarden

Luftfoto 2021, ©SDFE
Ikke målfast

OBS! De viste illustrationer og linjer i
denne potentialeplan er visualisering af
idèoplæg De er således ikke konkrete
forslag eller linjeføringer.
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Processen fra plan til realisering

HVORDAN KOMMER VI VIDERE?
Hvem gør noget?
Udviklingsinitiativerne vil i høj grad være forankret i den
lokale borgerforening, men der vil være brug for mange
forskellige kompetencer og arbejdsindsatser i processen
med at komme fra plan til realiseret projekt.
Det er derfor en god idé at nedsætte flere forskellige arbejdsgrupper, der giver borgerne mulighed for at melde
sig på netop det projekt, de særligt brænder for at udvikle.
Realiseringen af planen kan være et langt sejt træk, og
det er derfor særligt vigtigt, at det ikke kun afhænger af
enkelte medlemmer af borgerforeningen.
Alle kan være med til at gøre en forskel, om det så handler
om at lave ansøgningsmateriale, kontakte fonde, tage dialog med kommunen eller blot at sørge for kage og kaffe til
møderne - alle indsatser gør en forskel!
Hvor starter vi?
Potentialeplanen har, på baggrund af borgernes input,
foreslået en række konkrete projekter og initiativer, der tilsammen kan være med til at give landsbyen et løft.
For at komme videre i processen skal de foreslåede initiativer videreudvikles til konkrete projekter, og der skal
findes penge til realisering.
I pjecen “Håndbog i projektudvikling”, der er udgivet af Realdania, kan der findes en køreplan samt en række gode
idéer til, hvordan projektudviklingen kan gribes an. Bogen
kan downloades gratis på realdanias hjemmeside:
https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/
haandbog-i-projektudvikling
Hvordan får vi finansieret projekterne?
Der findes mange forskellige puljer og fonde, der kan søges i forbindelse med realiseringen af planens indsatsområder.
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Nogle projekter kræver i høj grad inddragelse af Horsens
Kommune, både i forhold til myndighedsbehandling og
medfinansiering, mens andre projekter i større grad kan
håndteres af borgerne selv.
I beskrivelsen for hvert indsatsområde er der en kort redegørelse for, hvilke fonde eller puljer der kan være relevante at søge til netop dette projekt, men nedenfor er der
ligeledes udarbejdet en oversigt over fonde, der kan være
relevante i forbindelse med projekternes realisering.
Der er ikke lavet en udtømmende liste, og der kan således
være flere finansieringsmuligheder end nedenstående.
Ofte er der også lokale instanser eller fonde der støtter udvikling af lokalområder, det kan f.eks. være lokale
sparekasser, banker eller virksomheder.
UDVALGTE FONDE:
Landdistriktspuljen
Landdistriktspuljen er med til at fremme landdistriktsudvikling gennem støtte til projekter og udvalgte aktører. I
2021 støttede Landdistriktspuljen fem typer projekter efter åbne ansøgningsrunder. Puljerne fornyes årligt, typisk
med ansøgningsfrist i marts og september. De aktuelle
emner og støttemuligheder for 2022 forventes at blive udmeldt i starten af 2022.
Yderligere information og ansøgningsmateriale:
www.livogland.dk
Fonden Realdania
Realdania støtter bredt forskellige initiativer, som gør en
positiv forskel og er med til at udvikle og forandre det
byggede miljø i Danmark. Der arbejdes med seks filantropiske mål for at fremme:
•
•

sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri
stedbundne potentialer over hele landet

•
•
•
•

en levende bygningskultur
bæredygtige byer
bedre boligmiljøer
nye rammer for fællesskaber

Realdania støtter forskellige initiativer og enkeltstående
projekter, inden for de filantropiske mål, og hvert år udpeges der herudover en række særlige indsatsområder.
Det anbefales at tage kontakt til Realdania i forhold til
at undersøge, hvilke muligheder der er for støtte til jeres
konkrete projekter.

Kampagnen ”Underværker” giver støtte til frivillige projektgrupper i by og land. Fokus er at støtte projekter, der
kan være med til at styrke lokale fællesskaber.
Der kan oprettes en projektansøgning på:
www.undervaerker.dk
Ansøgningsfrist: 7. februar 2022
Friluftsrådet
Friluftsrådet yder støtte til projekter, der forbedrer
mulighederne for befolkningens alsidige friluftsliv og
naturforståelse.
Friluftsrådet uddeler projektmidler via tre basispuljer med
1-2 årlige frister - afhængigt af hvor mange midler, der
hvert år modtages til uddeling. Puljernes formål er henholdsvis at bringe flere ud i naturen, øge naturforståelsen,
og styrke fællesskaber i naturen.
Derudover vil Friluftsrådet løbende adressere aktuelle behov og udfordringer for friluftslivet ved at afsætte midler
til tematiske ad hoc puljer, udbud m.v. Alle nye puljer og
ansøgningsfrister udmeldes på hjemmesiden.
Der er åbent for ansøgninger til fire forskellige puljer.
Indtil 15. februar 2022 kan der søges om tilskud fra de tre
basispuljer:
• Flere ud i naturen
• Naturforståelse
• Sammen i naturen
Indtil d. 1. marts 2022 kan der søges om tilskud fra puljen:
•

Nat i naturen – naturoplevelser i mørke

Yderligere information og ansøgningsmateriale:
www.friluftsraadet.dk

Lokale- og Anlægsfonden
Lokale- og Anlægsfonden yder støtte til mindre projekter
med en samlet etableringsudgift på mellem 150.000 kr. og
1.500.000 kr. Der kan gives op til en tredjedel af den samlede etableringsudgift i støtte. Dog højest 200.000 kr.
Det er muligt at få støtte til opholdsfaciliteter eller opholdsfaciliteter med integrerede aktivitetsmuligheder inden for idræt, kultur, friluftsliv og andre fritidsformål.
Ved opholdsfaciliteter forstås rammer for sociale aktiviteter, samvær og foreningsliv, der naturligt knytter sig til
en aktivitet inden for eksempelvis børne- og ungdomsaktiviteter, idræt, friluftsliv, musik, teater og dans. Det kan fx
være klublokaler, spejderhytter, forsamlingshuse og kulturhuse. Tilgængeligheds- og handicapløsninger integreret i opholdsfaciliteter støttes kun, hvis de skaber adgang
for nye brugergrupper.
Projekter skal som udgangspunkt have en levetid på min.
10 år.
Puljen kan søges af foreninger, organisationer, institutioner, fonde og kommuner, der vil bygge og drive faciliteter
uden privatøkonomiske interesser.
Ansøgningsfrist: Løbende.
Yderligere information og ansøgningsmateriale:
www.loa-fonden.dk
Nordea Fonden
Nordea Fonden yder støtte til projekter, der fremmer det
gode liv. Fonden fokuserer på fire områder, Sundhed, motion, natur og kultur, og vægter aktiviteter af høj kvalitet og
originalitet, som aktivt involverer mange mennesker. Der
ydes støtte til projekter i alle størrelser og på såvel lokalt,
regionalt og nationalt niveau.

Ansøgningsfrist: Løbende.
Yderligere information og ansøgningsmateriale:
www.nordeafonden.dk
Trygfonden
Trygfonden støtter både store og små projekter, der skal
øge danskernes oplevelse af tryghed i hverdagen. Fonden
har 12 fokusområder fordelt på hovedområderne sikkerhed, sundhed og trivsel.
Ansøgningsfrist: 1. marts 2022
Yderligere information og ansøgningsmateriale:
www.trygfonden.dk
Horsens Kommune
Horsens Kommune giver blandt andet støtte til udvikling af
kommunens landsbyer gennem områdefornyelsesmidler,
men kan også være behjælpelig med hjælp til fundraising,
blandt andet ved at give adgang til portalen fonde.dk
Se mere hvad Horsens Kommune støtter her:
https://horsens.dk/Fritid/ForeningerOgTlladelser/Puljer
I FIXER - VI STØTTER
Jem & Fix støtter mindre, lokale projekter med materialer,
der kan skaffes gennem byggemarkedet.
Der kan søges om materialer for op til 50.000 kr., men jo
mere realistisk behovet for støtte er, des større er chancen
for at projektet udvælges. Der gives støtte til projekter i
alle størrelser og i alle dele af landet.
Ansøgningsfrist: Løbende.
Yderligere information og ansøgningsmateriale:
www.jemogfix.dk/om-jem-fix/sponsorater/i-fixer-vi-stoetter/
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En naturskøn landsby
midt i det åbne landskab

GR MSTRUP
En by med et godt
fællesskab og stort
sammenhold

En by med plads til
alle generationer

