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Landsbyudviklingsplanerne er blevet til i et samarbejde 
mellem LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov 
Kommune. LAG Favrskov er den lokale aktionsgruppe i 
Favrskov Kommune, som er etableret under landdistrikts-
programmet. LAG´s vision er at fremme bosætningen i 
landsbyer og landdistrikter igennem tiltag, der retter sig 
mod levevilkår, kultur, identitet, erhvervsmuligheder og 
det levende lokalsamfund.

Projektet har til formål at give borgerforeninger i de 
enkelte landsbysamfund et redskab, som skal være med 
til at bidrage til udviklingen i såvel lokalsamfundene som 
i kommunen og være med til at bidrage til den fortsatte 
udvikling og en øget bosætning i landdistrikterne. Der 
er en positiv befolkningsudvikling i Favrskov Kommune, 
men hovedsagelig omkring de større byer. Tendensen er 
at landsbyernes befolkningstal daler.

Forord

Når landsbyplanerne er udarbejdet, har de enkelte lands-
bysamfund - ikke kun udarbejdet en landsbyplan - men 
også en handleplan for de fremtidige projekter, som man 
ønsker at gå i gang med. 

Den forventede effekt af projektet er, at den kan være 
med til at skabe den videre udvikling i de mindre lands-
bysamfund i Favrskov og give aktørerne de nødvendige 
redskaber til at videreudvikle netop deres lokalområde.

Det forventes ligeledes, at projektet vil bidrage til, at der 
bliver igangsat spændende projekter, som i fremtiden kan 
være med til at gøre det mere attraktivt at bosætte sig i 
landdistrikterne i Favrskov kommune, blandt andet gen-
nem etablering af flere arbejdspladser.

/ Favrskov Kommune og LAG Favrskov 2012



Luftfoto af Aidt

 Målestok 1:6.000Luftfoto Cowi 2010
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Aidt er beliggende i den vestlige del af Favrskov Kom-
mune ca. 1 km fra Thorsø, og med 27 km til Silkeborg, 35 
km til Viborg, 26 km til Randers og 36 km til Aarhus. Aidt 
har kirke, forsamlingshus og vandværk, mens skole og 
idrætsfaciliteter er beliggende i Thorsø. 

Aidt har ca. 255 beboere i følge Favrskov Kommunes 
befolkningsprognose for 1.1. 2012 og ca. 120 husstande. 
Der er en slagter og en motorcykelbutik, mens nærmeste 
dagligvarebutik findes i Thorsø. 

Midt i byen findes gadekæret og genforeningsstenen, 
som danner det naturlige centrum i Aidt.

Aidt forsamlingshuset fungerer som byens samlingssted, 
hvor der holdes fællesspisning, dilettant, fastelavn og 
andre sociale arrangementer. Der er generelt god opbak-
ning til arrangementerne i forsamlingshuset og særligt 
fællesspisning er populært med et deltagertal på omkring 
80-100 deltagere hver gang. Forsamlingshuset er i god 
stand og i de seneste år er der blandt andet investeret i 
nyt tag og køkken. Der er god opbakning blandt byens 
borgere, når der kaldes til frivilligt arbejde i forsamlings-
huset.

Lidt om Aidt

Aidt Kirke er byens vartegn med sin synlige placering i 
landskabet, og særligt i vintermånederne er kirken meget 
synlig med de projektørbelyste facader. 

Hver sommer i juni måned holdes der sommerfest på 
plænen ved vandværket, hvor der opstilles et festtelt 
og afholdes forskellige konkurrencer for byens borgere. 
Plænen ved vandværket fungerer også som byens mini 
lege- og boldplads

Aidt er på den anden ende, hvert forår, når motorcykelfor-
retningerne Rydberg MC og Pitværkstedet (beliggende 
lidt uden for Aidt) begge holder åbent hus. Denne week-
end har Aidt besøg af hundredevis af motorcykellister 
og byens veje er kun vanskeligt fremkommelige pga. det 
store antal besøgende. 

/ Borgerne i Aidt
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Aidt
Borgernes beskrivelse  af 
byen fra borgermødet 

 Målestok 1:6.000
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Aidt-navnet har undergået store ændringer i middelal-
deren: Fra ‘Agatweed’, der skulle betyde en rydning i de 
store skovarealer, hvor man kunne køre, age igennem - til 
‘Akthe’. Og aga- og ak- kommer netop fra verbet “at age”. 
Den senere forkortelse, som findes på landkort fra det 
19. århundrede, ‘Agt’ - der bliver til ‘Ajt’ - ændres omkring 
1890 til det nuværende ‘Aidt’ (Viggo Aidts erindringer og 
Kongeriget Danmark). 

I forbindelse med bebyggelsen af Selli Ager blev der fun-
det rester af en ca. 1.000 år gammel stavkirke ca. 70 m. 
øst for den nuværende stenkirke i Aidt. Fundet på ”bar” 
mark er enestående, da arkæologerne indtil fundet i Aidt 
kun har fundet rester af trækirker i umiddelbar nærhed 
(ofte under) de nuværende kirker.  

Aidt kirke er opført i slutningen af det 12. århundrede, i 
den sydvestlige udkant af byen. Kirken ligger ca. midt i 
Aidt sogn. I året 1757 var der et jordskælv, som rystede 
så meget på egnen, at mange af de kirker i området, som 
hørte under Frijsenborg, blev meget beskadiget. En følge 
af rystelserne, kan være at tårnet på Aidt kirke, blev ned-
taget i 1768, og at kirken i stedet fik en rytterknægt. 
Det fremgår af nedskrevne erindringer fra 1800 tallet at 
Aidt på det tidspunkt bestod af 10 gårde, som var en del 
af fæstesystemet under Frijsenborg Gods. 

En typisk landsby af Aidts størrelse har i starten af 1700 
tallet typisk bestået af et lidt mindre antal huse end antal-
let af gårde. 

Kortet er reproduceret af Knud Kanne Jensen ud fra Axel 
V. Pedersen Aidt’s optegnelser fra 1971.
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Aidts historie

Målebordsblade 1842-1899 over Aidt 1:6000



I løbet af 1700 tallet er antallet af huse efterhånden 
vokset. Nogle huse omfattede lidt jord (husmandssteder), 
mens andre huse – de såkaldte gadehuse – ikke havde 
noget jordtilliggende og ofte hørte under en anden gård. 
En landsby som Aidt med ca. 10 gårde og et lignende an-
tal huse og gadehuse har formodentlig haft omkring 100 
beboere (kilde: Danmark historie samfund: hovedfaser i 
Danmarkshistorien af Ebbe Kühle).
 
Aidt fik sin første skole i 1790, og i 1857 blev der byg-
get en ny skole ved siden af den gamle. I 1886 blev der 
etableret endnu en skole i byen. Det var en privatskole 
(pogeskole). Både hovedskole og pogeskole var i funktion 
helt indtil 1971, hvor begge skoler blev lukket og eleverne 
overført til Tungelundskolen i Thorsø. 

Aidt var gennem 1900 tallet en driftig handelsby, med 
mange butikker og håndværkere. For 50 år siden var 
der eksempelvis 3 købmænd, 1 brugs, 3 benzinanlæg, 2 
smedeforretninger, 2 snedker/tømrerforretninger, 2 vogn-
mænd, 1 kro, 2 manufakturforretninger, 1 saddelmager/
træskomand, posthus, 1 elektriker, 1 slagterbutik, 1 ba-
ger, 1 automobilforretning/cykelforretning, 1 jordemoder, 
1 læge, 1 dyrlæge, 1 gartnerbutik, 2 rejsebude, 1 barber, 
2 skoler, 1 forsamlingshus og naturligvis kirken. Aidts 

Skolen i Aidt

Gammelt postkort fra Aidt

betydning som handelsby blev dog efterhånden overtaget 
mere og mere af Thorsø. Denne udvikling startede da 
jernbanen kom til Thorsø i 1908, og tog for alvor fart fra 
ca. 1970.

/ Borgerne i Aidt
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Aidt ligger naturskønt med god kontakt til den omkringlig-
gende natur. Aidt kirke er omfattet af en 300 m kirkebyg-
gelinje samt kirkeindsigter mod syd langs Skolegade og 
Tidselsbjergvej.
 
Beskyttet sten - og jorddige
Sten- og jorddiger udgør en landskabelig, biologisk og 
kulturhistorisk værdi. En del af disse diger er derfor 
beskyttede. Beskyttelsen betyder, at digerne ikke må 
sløjfes, ændres eller beskadiges. Det betyder, at sten- og 
jorddiger ikke må sprøjtes eller gødskes mv. og at etable-
ring af gennemkørsler i digerne heller ikke er tilladt. 

Sten- og jorddiger er ældre tiders hegning og markering 
af skel og ejendom i landskabet. Digerne har stor værd,i 
fordi de viser og fortæller landbrugets historie, Danmarks 
administrative inddeling og ejerforhold gennem 2000 år. 
Vi passer også på digerne, fordi de er vigtige levesteder 
og spredningsveje for dyr og planter og bidrager til et 
afvekslende landskab.

Exnerfredning
Provst Exner rejste i 1950’erne land og rige rundt for at 
sikre frivillige fredninger hos lodsejere, der boede op til 
kirkegårdene. De indeholder oftest bestemmelser om, at 
der ikke må bygges, plantes eller graves grus således, 
at kirkens omgivelser ikke skæmmes, eller at indsigten til 
eller udsigten fra kirkegården forhindres. Fredningernes 
omfang er forskelligt fra sted til sted.

Kirkebyggelinjer / indsigter
Kirkerne er landsbyernes vigtigste kulturhistoriske mo-
nument og ofte et markant kendingsmærke i landskabet. 
Udpegningen af kirkeindsigter har til formål at sikre, at 
den status, som kirker i landsbyer og det åbne land har, 
ikke sløres eller forringes af byggeri, etablering af tekni-
ske anlæg eller skovrejsning. 

Den eksisterende beskyttelse af kirkernes nære omgivel-
ser er fortsat gældende. Det betyder, at der inden for en 
afstand af 300 meter fra kirken ikke må bygges højere 
end 8,5 meter, medmindre kirken er omgivet af bymæssig 
bebyggelse i hele beskyttelseszonen.

Skovbyggelinje
Linjen ligger 300 meter fra alle offentlige skove (uanset 
skovens størrelse) og 300 meter fra alle privatejede 
skove, hvis arealet udgør mindst 20 ha sammenhængen-
de skov. Inden for skovbyggelinjen må der ikke placeres 
bebyggelse, campingvogne og lignende.

Fredskov
De fleste private skove og alle offentlige skove er fred-
skov. Det vigtigste krav er, at fredskovsarealerne skal 
være bevokset med skov, der holdes i god stand og på 
længere sigt forbedres. Træerne må ikke fældes, før de 
er hugstmodne, og de skal hugges, så de ikke ødelægger 
skovens variation og stabilitet. På nyfældede skovom-
råder eller i områder, hvor træerne er væltet på grund af 
storm, skal der plantes skovtræer, som f.eks. bøg, eg, 
ask, gran og fyr. I fredskovene er der ligeledes forbud 
mod udstykninger, husdyrhold, byggeri og terrænæn-

dringer af forskellig art. Der skal tillige tages hensyn til 
fortidsminder og andre kulturhistoriske levn i skovene.

Potentielle naturområder
Målet er at bevare de områder, hvor det er muligt at gen-
skabe værdifulde levesteder for vilde dyr og planter.
De potentielle naturområder er ofte landbrugsarealer, 
som i dag er i omdrift, det vil sige pløjes hvert år eller 
med få års mellemrum, men hvor kommunen har særlige 
ønsker om, at naturindholdet skal øges gennem eksten-
sivering af landbrugsdriften. Potentielle naturområder kan 
også være områder, som kan reetableres som natur for at 
skabe større sammenhængende naturområder, eller hvor 
økologiske forbindelser i landskabet kan etableres eller 
forbedres.

Beskyttet natur / §3
Mange naturområder er forsvundet fra landskabet og 
med dem også levestederne for mange vilde dyr og plan-
ter. For at bremse denne udvikling er bestemte naturty-
per beskyttet gennem Naturbeskyttelseslovens § 3. Det 
handler om vandløb, søer og vandhuller, moser, enge, 
heder, overdrev, strandenge og strand-sumpe.

Sydøst for Aidt, langs bækken ved Thorsø, er der udpe-
get to beskyttede naturområder. Der er tale om beskyttet 
overdrev og eng. Derudover er der rundt om Aidt udpeget 
flere beskyttede søer og vandhuller. Nedenfor er beskre-
vet nærmere omkring de forskellige naturtyper:

Søer og vandhuller er beskyttede, når de er over 100 m². 
Beskyttelsen omfatter både de naturligt forekommende 
søer og vandhuller, men også de menneskeskabte, hvor 
der har udviklet sig et karakteristisk plante- og dyreliv. 
Søer under 100 m² er beskyttede, når de ligger i en af de 
beskyttede naturtyper, hvis det samlede område er på 
min. 2.500 m². Søer under 100 m² er beskyttede, når de 
indgår som en del af et beskyttet vandløb. Der må ikke 
foretages ændringer i tilstanden af beskyttede søer.

Overdrev, som findes på veldrænede, vedvarende tør-
bundsarealer med lysåben urtevegetation uden anden 
kulturpåvirkning end græsning eller slåning. Overdrev 
med areal på over 2.500m² er beskyttet. Der må ikke 
foretages ændringer i tilstanden af beskyttede overdrev. 
Overdrev må således ikke omlægges, gødskes, kalkes, 
tilplantes eller sprøjtes.

Den ferske eng ligger typisk på lavbundsarealer, ofte i 
tilknytning til vandløb, søer eller moser. Ferske enge med 
et areal på over 2.500m² er beskyttet. Der må ikke fore-
tages ændringer i tilstanden af beskyttede enge. Der må 
ikke uden tilladelse graves søer, plantes træer eller buske 
eller på anden måde ændres på engens tilstand.

/ Planafdelingen Favrskov Kommune Juli 2012

Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser



Beskyttet sten og jorddige

Målestok 1:6.000
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Aidt

9 km
Hammel

Specialbutikker

Dagligvarebutikker
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Silkeborg
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255 Indbyggere i Aidt
Indbyggere pr. 1.1 2012
befolkningsprognose for 
2032: 286
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Aidts beliggenhed



Aidt
Landskabet i og omkring 
landsbyen

Kort juli 2012
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Målestok 1:10.000

Signaturforklaring
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Om landskabet omkring Aidt skriver borgerne følgende: 

Aidt er højt beliggende i terrænet ca. 69 m. over havets 
overflade, og fra byens syd- vestlige del er der et vidt-
strakt udsyn i retning mod Thorsø, Fårvang og Kongens-
bro. Fra byens østlige del ses Haxholm skoven i horison-
ten.

Aidts krumme gader og gyder vidner om byens oprindel-
se, som middelalderlandsby. Byen har gennem århund-
rederne udviklet sig omkring hovedfærdselsårerne. Fem 
gårde i byen vidner stadig om landbrugets oprindelige 
betydning for byen.

Syd og vest for Thorsø er der i kommuneplanen udlagt 
areal til skovrejsning. 

Landskabet omkring Aidt
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Landsbyen Aidt er beliggende kun få kilometer nord for  
Thorsø.

Aidt er oprindeligt planlagt som en slynget vejforteby. Det 
vil sige, at gårdene har ligget på begge sider af fællesare-
alet, forten, som ligger midt i byen sammen med gadekæ-
ret mellem Overgårdsvej og Gyden.

Aidt fremstår i dag med vekslende bebyggelse og be-
plantning, der tilsammen giver et smukt landskabsbillede 
mod det åbne land. Kirken står markant med sit hvidkal-
kede tårn i den sydlige del af byen, som en god kontrast 
til de åbne vidder mod syd. Herfra slynger byen sig mod 
nord på begge sider af vejen.

Vejen gennem Aidt er den gamle landevej Randers - Sil-
keborg, som dog blev omlagt nord for byen i 70´erne på 
grund af den stigende trafikmængde gennem byen.

Bybeskrivelse

Syd for byen ligger en nyere bebyggelse fra 2005 og 
2007, kaldet Selli Ager. Området her består af 15 jord-
brugsparceller organiseret omkring to nye veje. Denne 
meget åbne bebyggelse adskiller sig markant fra den 
øvrige landsbys meget tætte struktur.

Udvidelsen af Aidt mod syd og Thorsøs nye boligområde 
ved Ridder Munksvej har betydet at de to byer nu næste 
er vokset sammen.

Aidt er en af de få landsbyer i Favrskov Kommune som 
har Byzonestatus. 
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Kort over Aidt i målestok 1:5.000
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Målestok 1:6.000
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Målestok 1:6.000



Landbyrådsrepræsentanten fra Aidt inviterede i samarbej-
de med Landdistrikternes Hus og Favrskov Kommunes 
planafdeling til borgermøde den 5. november  2011 under 
overskriften: 

Hvordan skal vi udvikle Aidt ?

Ca. 25 deltog i borgermødet, der blev indledt med en kort 
gennemgang fra Landdistrikternes Hus med fokus på  
vigtigheden af det lokale engagement for at sikre lokal-
udviklingen. Borgermødet fortsatte herefter med en gåtur 
rundt i Aidt. Herefter bidrog de fremmødte, i 4 grupper, 
med spændende og idérige forslag til udvikling af lokal-
samfundet i og omkring Aidt.
 
Borgermødet bar præg af en meget aktiv gruppe menne-
sker, der bakker op omkring udviklingen af Aidt.  

Landsbyrådsrepræsentanten og Lokalrådets bestyrelse 
er nu ansvarlig for, at der nedsættes en eller flere grup-
per, der arbejder med de af borgernes prioriterede øn-

Borgermøde 5. november 2011

sker. På borgermødet meldte forskellige ildsjæle sig som 
tovholdere i de ovennævnte 4 kategorier. Disse kan nu gå 
i gang med arbejdet.

Prioriteringen af opgaverne/ideerne ovenfor sætter ikke 
en stopper for eventuelle nye ideer eller udvikling af ikke 
prioriterede ideer, såfremt arbejdsgrupperne finder det 
naturligt at medtage disse under deres arbejdsgruppe. 
Der opfordres til at de enkelte arbejdsgrupper kigger på 
sammenfald af opgaver indbydes mellem grupperne.

Hver af de nedsatte arbejdsgrupper arbejder målrettet 
med følgende beskrivelse af deres emne / projekt:

Baggrund og formål, Beskrivelse, Aktivitets- og tidsplan, 
Ressourcer og deltagere, Kommunikation, Budget,
Finansiering

Landsbyrådsrepræsentanten og Lokalrådet koordinerer 
projekterne og nedsætter fælles ad hoc-gruppe (f.eks. 
fundraising, revision, sekretær m.m.).

14



HVAD ER GODT?

• Thorsø/Tungelund idrætsforening TIF har mange tilbud
• Aidt er godt placeret i Østjylland
• Der er ikke langt til skole, hal, friluftsbad, SFO m.m.
• Kirken i Aidt- den er flot med lys
• Gadekæret
• Festpladsen
• Aidt har et levende forsamlingshus
• Aktive erhverv bl.a. 2 slagtere, 2 motrcykelforetninger, VVS, Murer, Sandblæser.
• Naturen omkring Aidt
• Fællesspisningerne i Aidt
• Sommerfesten
• Selli Ager udstykningen
• Aidt er god til projekter- de lykkes
• Aidt har en aktiv borgerforening
• Aidt har en god aldersspredning

Workshop

HVAD ER BÅDE GODT OG MINDRE GODT? 

• De trafikale forhold
• Legepladsen
• Der mangler stisystemer
• Opbakningen til forsamlingshuset kan være bedre

HVAD ER SKIDT? 

• Aidt har tomme og forfaldne huse
• Den offentlige transport
• Skolevejen- cykelstien er ikke adskilt fra kørevejen og der ryddes ikke sne på selvsamme
• Krydset i Aidt ved kirken
• Hastigheden ved indfaldsvejene er for høj og dermed høj hastighed igennem byen
• Parkeringsforholdene ved forsamlingshuset
• Forsamlingshuset trænger til nye vinduer
• Der mangler lys på Tidselsbjergvej
• Der mangler toiletforhold ved legepladsen
• Huspriserne og finansiering af huse
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Swot analyse 

• Aidt en aktiv borgerforening og mange aktive  
borgere

• Der er gode muligheder for børnefamilier

• Aidt er centralt beliggende i Østjylland

• Aidt har gode basisfaciliteter og har resten i  
Thorsø

• Hus- og grundpriserne er ok

• Aidt har mange erhvervsdrivende

S (STYRKER)

O (MULIGHEDER) T (TRUSLER)

W (SVAGHEDER)

• Der er mulighed for udstykning

• Der er god opbakning til projekterne i Aidt

• Aidt som forstad til Thorsø?

• Aidt skal være synlig – herunder de erhvervsdri-
vende

• Selli Ager – 3. og 4. afdeling

• Mulighed for etablering af byrum

• Samarbejdet mellem foreningerne i Aidt skal fuldt 
udnyttes

• Folk må ikke flytte fra Aidt
 
• Der er tomme og faldefærdige huse i Aidt

• Der kommer flere og flere lejemål i Aidt – det 
kan betyder social skævvridning

• De lokale arbejdspladser forsvinder – herunder 
slagteren

• Kreditforeningerne vil ikke belåne fast ejendom 
fuldt ud– der er eksempler helt ned til 40%

• Skolevejen kan afholde folk fra at vælge Aidt 
som bopælsby

• Aidt må ikke nedprioriteres i Favrskov Kom-
mune – vi er hverken center- eller hovedby

• Dårlige offentligt transportforbindelser

• Det kan være svært at starte privat virksomhed 
i Aidt pga de generelle stramme krav (love og 
regler)

• Hvis vi ikke fremadrettet har de lokale arbejds-
pladser

• Borgerne må ikke blive passive

• De faldefærdige huse i Aidt

• Der mangler stisystemer i Aidt
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• Legeplads
• Friluftsfaciliteter
 - Voksenmotion
• Lokale indkøbsmuligheder
• Løberuter
• Shelter – overnatningsmuligheder
• Skovrejsning med stier
• Stisystemer generelt
• Flere lokale arbejdspladser
• Kulturhus
 - Mødested for ældre
 - Cafe/klubhus til byens unge
• Landsbypedel
•  Sikker skolevej
 - Cykelstier
 - Lys på Tidselsbjergvej
• Trafikchikaner
• Byporte
• Lastbiler udenom byen
• Bysanering
•  - ”Husnedrivningsgruppe”
•  - Oprydning ved ”skrammelhuse”
•  - Evt kontakt til andelsboligforening/almennyttig 

boligforening med henblik på
   interesse for opkøb og bygge nyt
 - Forskønnelse af forhaver
• Beplantning i byen
• Flere busforbindelser – herunder udvide skolebussy-

stemet til at køre på andre tider af dagen
• Ny asfalt
• Ældreboliger
• Udenomsfaciliteter ved forsamlingshuset
• Velkomst til nye tilflyttere
• Kunst – et vartegn for Aidt
• Aidt´s eget logo
• Spændende legeplads
•  - Pavillon
•  - Bålhytte
• Flagalle – Aidt som flagets by
• Masser af nye arrangementer i samarbejde mellem 

borgerforening og menighedsrådet
• Forsikringsproblemet ved legepladsen skal løses
• Køb af byfestpladsen
• Toilet ved byfestpladsen
• Etablering af en ”byhjælpegruppe”
• Flere udstykninger

Udviklingsønsker

BORGERNES PRIORITERING AF UDVIKLINGSØNSKERNE 

•	 TRAFIK/ SKOLEVEj 

•	 AIDT SOM ATTRAKTIV BY
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TRAFIK/ SKOLEVEj 

På	borgermødet	blev	Kent	udpeget	som	tovholder	på	en	kommende	arbejdsgruppe	for		“Trafik/	Sko-
levej”. Gruppen vil arbejde videre med følgende punkter: 

•	  Sikker skolevej

•	  Cykelstier

•	  Lys på Tidselsbjergvej

•	 	 Trafikchikaner

•	  Byporte

•	  Lastbiler udenom byen

HVORDAN KOMMER VI VIDERE?

Ønskerne til trafik og skolevej er alle store og forholdsvis dyre projekter og nogle Favrskov Kommune vil 
skulle involveres i på den ene eller anden måde. 

I forbindelse med landsbyudviklingsprojektet for de 18 landsbyer, er der ikke afsat penge i Kommunens 
budget til realisering af de konkrete projekter i landsbyerne. Landsbyudviklingsplanerne har således 
ingen direkte planmæssige eller politiske konsekvenser. Men det er håbet, at landsbyerne selv med 
udviklingsplanerne i hånden mere målrettet kan søge om tilskud ved diverse fonde til realiseringen af 
nogle af ideerne.

Det er tanken at landsbyprojekterne vil indgå på lige fod med øvrige ønsker og ansøgninger Favrskov 
Kommunes i budgetlægning. 
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Ligeledes blev der nedsat en arbejdsgruppe som arbeder videre med at gøre Aidt mere attrak-
tiv som by. Tovholderne i arbejdsgruppen er her Kim, Per og Søren, og der arbejdes videre 
med følgende punkter: 

•	 Bysanering

•	 ”Husnedrivningsgruppe”

•	 Oprydning ved ”skrammelhuse”

•	 Evt kontakt til andelsboligforening/almennyttig boligforening med henblik på interesse for 
opkøb og bygge nyt

•	 Forskønnelse af forhaver

•	 Beplantning i byen

AIDT SOM ATTRAKTIV BY

HVORDAN KOMMER VI VIDERE?

Forskønnelse af byen kan både angå forskønnelse af de enkelte bygninger men også forskønnelse af 
de mere offentlige arealer, som f.eks. beplantning i byen.

Det er vigtigt i alle projekter, at udarbejde en projektbeskrivelse, og opstille nogle delmål.

Favrskov Kommune har afsat en nedrivningspulje, på 500.000 kr. i hvert af årene 2012 – 2015, med 
henblik på at styrke indsatsen for forbedring af det fysiske miljø i landsbyer og landdistrikter i Favrskov
Kommune. Der kan ydes tilskud til nedrivning eller renovering af private ejendomme, ubeboede boliger 
og andre bygninger samt til opkøb af ejendomme med henblik på nedrivning eller renovering. Der kan 
også ydes tilskud den kommunale andel af en byfornyelsesindsats.
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Støttemuligheder

Nedenstående er en liste over mulige puljer eller fonde at 
søge tilskud i forbindelse med udviklingsplaner:

LAG
De Lokale Aktionsgrupper yder tilskud til etablering af hen-
holdsvis attraktive levevilkår eller nye arbejdspladser i Land-
distrikterne. Attraktive levevilkår i landdistrikter kan f.eks. 
være etablering af netværk, faciliteter til kulturelle aktiviteter 
eller servicefaciliteter, fornyelse af landsbyer f.eks. i form af 
renovering af bygninger,miljøprojekter ved veje, projekter om 
den lokale natur- og kulturarv, kultur- eller fritidsaktiviteter på 
landbrugsbedrifter m.v. Nye arbejdspladser i landdistrikterne 
kan f.eks. være tiltag inden for mikrovirksomheder, turisme, 
erhvervsaktiviteter i tilknytning til eller ud over landbruget, 
service mv.

Yderligere information og ansøgningsmateriale: 
www.lag-favrskov.dk 

Fonden Realdania
Realdania støtter bredt forskellige initiativer, som gør en po-
sitiv forskel og er med til at udvikle og forandre det byggede 
miljø i Danmark. Der arbejdes inden for tre fokusområder, 
byen, byggeriet og bygningsarven, og hvert år udpeges der 
herudover en række særlige indsatsområder.

Yderligere information:
www.realdania.dk

Byggeriets Ildsjæle under Realdania
Kampagnen støtter byggeriets ildsjæle, dvs. alle der arbej-
der frivilligt og passioneret med at forbedre og udvikle det 
byggede miljø. Projekterne er oftest i mindre skala, og har et 
alment sigte. Med frivillighed og engagement er projekterne 
med til at forbedre eller udvikle fysiske rammer til gavn for de 
lokalsamfund, de indgår i.

I 2011, 2012 og 2013 vil der blive udsendt såkaldte ’calls’, 
dvs. invitationer om at søge projektstøtte og gøre gode idéer 
til virkelighed.
Ansøgningsfrist: Call 1, 30. januar 2012 , deadline for call 2 
og call 3 kendes endnu ikke.

www.byggerietsildsjaele.dk

Friluftsrådet
Friluftsrådet yder støtte via Tips- og lottomidler til friluftslivet, 
herunder bl.a. materialer og udstyr til friluftsaktiviteter, facili-
teter og udstyr, der øger befolkningens forståelse for natu-
ren samt mulighed for friluftsaktiviteter, etablering af f. eks. 
overnatningshytter, lejrpladser, skibe, naturskoler, informati-
onscentre og friluftsgårde etc. samt formidling af samspillet 
mellem naturen og kulturhistorien.

Ansøgningsfrist: 1.marts, 1. juli og 1. november

Yderligere information og ansøgningsmateriale:

www.friluftsraadet.dk 

Lokale- og Anlægsfonden
Lokale- og Anlægsfonden har til formål at udvikle og støtte 
byggeri inden for idræts-, kultur- og fritidsområdet. Det kan 
være fra renovering af en spejderhytte til storstilet udbygning 
af et klubhus, fra oprettelsen af et lokalt samlingssted for 
skatere til store kultur-, musikhuse og idrætsanlæg. Det kan 
være børne- og ungdomsformål, teater, musik, film, dans, 
friluftsliv med mere. Lokale- og Anlægsfonden råder ud over 
fonden over en Pulje til Klublokaler og Væresteder. Puljen er 
øremærket klublokaler og væresteder til idræt, friluftsliv, bør-
neteater, musik, dans og andre rammer for trivsel og sam-
vær. Puljen kan søges af foreninger og institutioner inden for 
idræts-, kultur- og fritidsområdet.

Ansøgningsfrist: Løbende.

Yderligere information og ansøgningsmateriale: 
www.loa-fonden.dk

Matas Miljøfond
Matas Miljøfond yder økonomisk støtte til buske og træer der 
plantes på børns legepladser, samt evt. fjernelse af asfalt til 
fordel for grønne miljøer. Børneinstitutioner kan også søge 
fonden om flytbare pavilloner (Flextents), der øger mulighe-
den for, at børn kan være ude at lege i al slags vejr.

Ansøgningsfrist: 15. maj og 1. december.

Yderligere information og ansøgningsmateriale:
www.matas.dk

Tuborgfondet
Tuborgfondets formål er at virke for samfundsgavnlige 
formål, særlig til støtte for dansk erhvervsliv. Fonden støt-
ter store og små aktiviteter inden for alle dele af det danske 
samfund, lige fra kunst, kultur, sport, foreningsvirksomhed, 
uddannelse samt erhvervsrelateret forskning. Hvert andet 
år – i lige år – opretter Tuborgfondet underfondet ”Tuborgs 
Grønne Fond”, der støtter aktiviteter der i bredeste forstand 
gør Danmark lidt ”grønnere”. Fondet uddeles næste gang i 
2012 i portioner på op til 15.000 kr.

Ansøgningsfrist: Løbende.

Yderligere information og ansøgningsmateriale:
www.tuborgfondet.dk 

Nordea Fonden
Nordea Fonden yder støtte til projekter, der fremmer det 
gode liv, dvs. enten er sunde for sjæl eller legeme. 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 som nationalt 
niveau.

Ansøgningsfrist: Løbende.

Yderligere information og ansøgningsmateriale:
www.nordeafonden.dk
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Trygfonden
Trygfonden støtter både store og små projekter, der skal 
øge danskernes oplevelse af tryghed i hverdagen. Fonden 
har 11 fokusområder fordelt på hovedområderne: Sikkerhed, 
sundhed og trivsel.

Ansøgningsfrist: 1. marts og 1. september kl. 16.00 hvert år. 

Yderligere information og ansøgningsmateriale:

www.trygfonden.dk

Tilskudsbasen
På tilskudsbasen kan man danne sig et overblik over, hvad 
der findes af  støttemuligheder udover ovennævnte fonde. 
Databasen viser både fonde og tilskudsordninger fra Dan-
mark, Norden, EU og øvrige lande.

Yderligere information:

www.tilskudsbasen.dk
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For yderligere oplysning kontakt

Planafdelingen
Torvegade 7
8540 Hammel

Udviklingsplanen for Aidt kan ses på www.favrskov.dk
og på www.lag-favrskov.dk

Projekt Landsbyudviklingsplaner 2011- 2013

Et samarbejde mellem landsbyborgerne, LAG- Favrskov og Favrskov 
Kommune.
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