Til
Skanderborg Kommune
Rådhuset
Adelgade 44
8660 Skanderborg
Skovby Vandværk

Skovby 25. maj 2012

”SKOVBYSKOVEN” – ET LOKALT GRØNT PARTNERSKAB
Projektforum Galten-Skovby og Skovby Vandværk anmoder hermed Skanderborg
Kommune om deltagelse i et lokalt grønt partnerskab om etablering af ”Skovbyskoven”.

FORMÅL:
-

At give borgerne i Galten-Skovby og omegn bedre muligheder for et sundt
friluftsliv med motion og naturoplevelser.
At skabe overgang mellem by og åbent land med sammenkobling af
vandre-.og cykelruter mod Aarhus og Lyngbygårds Ådal.
At skabe bynær natur, der styrker den biologiske mangfoldighed og
bidrager positivt til kommunens CO2-regnskab.
At beskytte sårbare drikkevandsressourcer i Skovby via ændring af drift fra
landbrug til bynært rekreativt areal/skov.

PROJEKTRESUME:
”Skovbyskoven” er et konkret projektforslag til forbedring af de rekreative muligheder i
Galten-Skovby området. Det drejer sig om skovrejsning og etablering af stier og udendørs
motionsredskaber m.m. på ca. 6,9 ha kommunalt ejet landbrugsjord i den østlige del af
Skovby. Området er p.t. udlejet til landbrugsdrift, men det har stort potentiale som
skovrejsnings- og rekreativt grønt område, hvilket samtidig vil hjælpe til at beskytte
væsentlige drikkevandsressourcer i Skovby.
./.

Oversigtskort, kortskitse samt budgetoverslag til projektet vedlægges som bilag.
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HOVEDPOSTER I BUDGETOVERSLAG OG ROLLEFORDELING:
Skanderborg Kommune:

Stiller ca. 6,9 ha jord til rådighed
(Matr.nr. 13a og 13cm, Skovby By,
Skovby) og mandskabstimer til
myndighedsarbejde og faglig sparring.
Desuden græsslåning 2-3 gange årligt på
græsarealer langs stier.

Skovby Vandværk

Bidrager med 30.000 kr. til skovrejsning
og deltager med ulønnet arbejdskraft i
planlægning og etablering.

Projektforum Galten-Skovby

Projektledelse og deltagelse med ulønnet
arbejdskraft i fundraising, planlægning,
etablering samt efterfølgende drift.

Ekstern finansiering

Resterende finansiering på ca. 519.000
kr. til jordbearbejdning, etablering af
skov, stier, træningspavillioner, skilte,
borde, bænke og bro over vandløb.
Se bilag med detaljeret budgetoverslag.

BAGGRUND:
Projektet er igangsat under Projektforum Galten-Skovby og er en videreførelse af ideen
om en rekreativ grøn kile i den østlige del af Skovby, en ide der første gang blev fremsendt
af en lokal borgergruppe i forbindelse med udarbejdelsen af Skanderborg Kommuneplan
2009.
Projektarealet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, der er kortlagt som
kvælstoffølsomt indvindingsopland. Skovby Vandværk har derfor en stor interesse i at få
langtidssikret drikkevandsressourcen i området.
Det er tale om et landbrugsareal i den østlige del af Skovby (matr. nr. 13 a og 13 cm,
Skovby By, Skovby), afgrænset af boligkvarterer mod nord, erhvervsområde mod syd og
et vandløb mod vest. Området ligger i forlængelse af det øst-vestgående rekreative
grønne bånd mellem Galten og Skovby. Arealet indgår i et større sammenhængende
område, der i kommuneplan 2009 for Skanderborg Kommune er udlagt som en rekreativ
grøn kile (31.R.01). Kilens østlige del gennemskæres af et vandløb og et par stier, og
arealet egner sig glimrende til bynær skovrejsning. Projektområdet udgør i alt ca. 6,9 ha
som ejes af Skanderborg Kommune.
Projektgruppen forestiller sig, at landbrugsdriften på arealet indstilles, og der i stedet
etableres ny skov, friarealer og enkelte nye stier (se kortskitse). I en lysning mod vest på
arealet, op til en eksisterende sø, kan en mindre plads fungere som samlingssted for
motionister m.v. Her planlægges opstilling af udendørs træningspavillioner til fri
afbenyttelse. Mod øst vil det være muligt at udnytte et kommunalt ejet, uudnyttet vejudlæg
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(matr. nr. 13 a, Skovby By, Skovby) til at lave ny stiforbindelse til boligområderne i Skovby
Nord. Herved skabes samtidig bedre rekreativ sammenhæng mod Aarhus og til
Lyngbygårds Å.
Projektgruppen ser flere gode grunde til at igangsætte projekt "Skovbyskoven":
En af de væsentligste grunde er, at området ligger indenfor Skovby Vandværks
indvindingsopland, som tilmed er kortlagt som nitratfølsomt. Projektgruppen opfordrer
derfor Skanderborg Kommune til at igangsætte projektet som en fremtidssikring af
drikkevandet til Skovby. Skovrejsning som præventivt virkemiddel mod nedsivning af
pesticider og nitrat vil tilmed styrke de rekreative muligheder i Galten-Skovby, og realisere
intentionerne i kommuneplanen. Omlægning fra intensiv landbrugsdrift til skov vil desuden
bidrage til at opfylde Skanderborg Kommunes CO2 målsætning om at nedbringe sit CO2udslip med mindst to procent om året frem til år 2025.
Under projektledelse af Projektforum Galten-Skovby planlægges Skovbyskoven etableret
ved frivilliges indsats. Skanderborg Kommunes deltagelse i det lokale grønne partnerskab
vil hovedsageligt bestå i at stille det kommunalt ejede areal til rådighed for projektet og slå
græsarealer langs stier 2-3 gange årligt. I mindre omfang vil der desuden være behov for
Skanderborg Kommunes fagpersonale til myndighedsafklaring og sparring vedr.
fundraising og tekniske detaljer. Projektforum Galten-Skovby vil på vegne af partnerskabet
i nødvendigt omfang søge eksterne midler til projektet ved Miljøministeriets pulje til lokale
grønne partnerskabsprojekter, ved offentlige/private fonde og ved lokale virksomheder.
På vegne af Projektforum Galten-Skovby og Skovby Vandværk
Med venlig hilsen

Finn Sander Jensen

Lars Eg Hoppe

Formand, Skovby Vandværk
Smedevænget 72, Skovby
8464 Galten
Tlf. 2360 4025
Email: FSJ@Finnsanderjensen.dk
Hjemmeside: www.skovbyvand.dk

Formand, Projektforum Galten-Skovby
Kontaktperson projekt Skovbyskoven
Mosagervænget 12, Skovby
8464 Galten
Tlf. 4185 5707
Email: Lars.Hoppe@Hotmail.com
Hjemmeside: www.galtenskovby.dk
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Baggrundskort
KMS har ophavsret til styrelsens ydelser og dermed det
anvendte baggrundskort. Det er i strid med ophavsretsloven
at videregive kortet og at anvende det i forretningsmæssige
eller kommercielle sammenhænge.

Ortofotos (DDO®land)
COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO®land),
der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto
som baggundskort, må derfor kun anvendes af
Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende
institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse
med de pågældende institutioners myndighedsbehandling
indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget
personligt brug. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt
og vil kunne retsforfølges.

© Kort & Matrikelstyrelsen

Målforhold
Dato

1:20000
29/9-2011

Projektforslag: Skovby-Skoven
(Oktober 2011)
25.05.2012
Målforhold
Dato

1:4000
28/9-2011

Projekt Skovbyskoven
Budget for skovrejsning på 6,9 ha kommunalt areal matr. Nr. 13 a og 13cm, Skovby by, Skovby:
Pris/kr.:
Bidrag
69.152 m2
Kommunalt bidrag ved at stille jorden til
Projektareal
rådighed for projektet
- Heraf skovareal

21.700 m2

48.825

- Heraf friareal og stier

47.452 m2

5.000

Stier
bro over vandløb*
Træningspavillioner

Borde/Bænke
Skilte
Budgetoverslag

800 meter

80.000
10.000
375.000

25.000
5.000
548.825

Areal som vist på kort. Pris til indkøb af
skovplanter sat til 22500 kr/ha, beregnet
ud fra endeligt projektregnskab fra Oens
Vandværksskov - et lignende Grønt
Partnerskabs-projekt fra Oens ved
Horsens.
Bidrag til skovrejsning fra Skovby
30.000 Vandværk
Pris anslået til jordbearbejdning samt
udsåning af græsblanding
Gennemsnitspris på 100 kr./m valgt.
Bro til 10.000 anslået.
Anslået samlet pris ifølge producent for
TræningsPavillion 1+2+3, incl. Montering
og opsætning, incl. Moms
Anslået pris ud fra www.lilletrae.dk
Anslået pris
518.825 Restbudget efter bidrag

*Bro over Mosagergrøften findes allerede lidt inde på matr. Nr. 12a. Hvis ejer er indforstået kan denne post udelades og man kan benytte den
eksisterende bro. Ellers kan en ny etableres på matr. Nr. 13 a, skovby by, skovby.
revideret LEH d. 22.05.2012

