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Fra ”rastepladsen” nord for Låsby St. ved Præstebro, der fører Østergaardsvej over Lyngbygaard Å.
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Projektforum Galten-Skovby
Legepladsgruppen fra Låsby Stationsby
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Skovbo - Døgninstitution Børn og Unge
Danmarks Naturfredningsforening
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Spor i Landskabet, der kan bidrage til at åbne op 
for rekreative oplevelser fra Galten Vest og 3,9 km 
mod nordvest via Låsby station til Lyngbygaard Å, 
Hvor Østerskovvej krydser åen på Præstebro.

Delstrækningen fra Galten Vest til Låsby Stationsby 
vil blive en forlængelse af den såkaldte ”Stiboule-

Båndet – Sporet Låsby Stationsby-
Galten-Skovby

Initiativet
En stigruppe med repr. for Projektforum Galten-
Skovby har taget initiativ til at kontakte lodsejere i 
Galten Vest-området for at lave sporaftaler om et 

Billede

vard”, som for størstedelens vedkommende består 
af Østergårdsstien, der er anlagt som skolesti for 
gående og cyklende med asfaltbelægning. Øster-
gårdsstien forløber i eget tracé fra Toftevej i Gal-
tens bymidte og til Skovbyskolen i Skovby. Herfra 
forlænges stien yderligere gennem Skovby Skoven 
mod øst til Skovhuset i Lillering Skov.
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Sporene i Lyngbygaard Ådal m.fl.

Fra Skovbyskolens parkeringsplads udgår Sporene 
i Lyngbygaard Ådal, som blev indviet i maj 2013, 
og syd for Skovby har Stjær Trampestilaug aktuelt 
gang i afmærkning af mange kilometer nye stier i 
tilknytning til ældre afmærkede stier i Storring Præ-
stegårdsskov. Stjær Trampestilaug arbejder også 
under projekt Spor i Landskabet, og på sigt kan de 
mange spor muligvis kobles til hinanden.

Der er således omkring Skovby flere muligheder 
for bynære, rekreative oplevelser. Man kan bl.a. fra 
Sporene i Lyngbygaard Ådal opleve Skovby Station 
fra Hammelbanens tid, og sporene her er på et 
stykke ved gården Christinedahl afmærket på det 
historiske banetracé.

Galten Vest

Byområdet Galten Vest er i hastig udvikling. For 
blot få årtier tilbage, lå der vest for Galten i det højt-
liggende morænelandskab en række vådområder 
med Gammelmose, Sømose og Præstdam. 
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 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1060
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sporet

Skanderborg Kommune 
har netop vedtaget et tillæg 
til lokalplan nr. 1060 - Gal-
ten Vest. Tillægget tager 
højde for, at Sporet mellem 
Låsby St. og Skovhuset 
får direkte kobling gennem 
lokalplanens fælles friarea-
ler til Præstdamsstien og 
dermed også bliver en del 
af ”Stiboulevarden”.

Tracéet til Sporstrækningen Galten-Låsby St. løber 
gennem landbrugslandskabet vest for Galten bl.a. 
langs dette markskel.



5

Siden er byudviklingen i Galten gået i bl.a. denne 
retning, og de nævnte vådområder indgår nu i 
grønne korridorer og friarealer mellem ny og kom-
mende bebyggelse. 

Bl.a. er Præstdamsstien en vigtig rekreativ mulig-
hed i Galten Vest. Via de mindre boligveje i Galten 
centrum har Præstedamsstien forbindelse til Øster-
gaardsstien, og udgør en del af ”Stiboulevarden”.

Denne projektbeskrivelse omhandler ét samlet spor 
fra Låsby St. i Vest til Skovhuset i øst. Sporet vil 
blive en forlængelse af ”Stiboulevarden” mod både 

Målebordsblad fra 1909, som bl.a. viser landevejen Silkeborg-Århus, Hammelbanen, de gamle landsbyer, de tidlige vejbyer og stationerne. 
Sporet mellem Låsby Station og Skovhuset er indtegnet med rød stipling.

Svaneparken med Gammelmose i forgrunden
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vest og øst. I vest ved Præstebro står et ældre 
borde/bænke-sæt, og i øst slutter sporet ved Re-
staurant Lillering Skov, der er en videreudbygning 
af Skovhuset.

Ifølge Skanderborg Kommunes aktuelle kommune-
planlægning, vil der i fremtidige byudviklingsområ-
der vest for Galten blive etableret en stiforbindelse 
på det nedlagte banetracé fra Hammelbanen. Når 
det sker, vil der blive etableret en stisløjfe i Gal-
ten Vest. Det aktuelle projekt med Sporet melllem 
Låsby St. og Skovhuset er en påbegyndelse af flere 
rekreative stisystemer.

Mod vest føres Sporet melllem Låsby St. og Skov-
huset via Låsbyvej og Kjærlingsvej til Låsby Station, 
som er opstået som en mindre samlet bebyggelse 
efter anlæggelsen af Hammelbanen. 

Skanderborg Kommune slår grøftekanterne, 
og efter afmærkning af sporene er det tanken, 
at slåningen øges, så publikum kan gå sikkert 
i vejrabatten, hvor sporet ikke kan lægges på 
markveje og lign.

Strækningen Galten-Låsby Station vil også kunne 
benyttes til alm. cykling på Låsbyvej, hvor denne 
har sammenfald med den regionale cykelrute 11. 
Ad f.eks. Vestermarksvej kan der ske en kobling til 
cykelstierne langs Silkeborgvej.

Galten kirke
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Historisk rids

De gamle landsbyer

Galten og Skovby er gamle sognebyer med hver 
sin kirke (Sønder Galten og Skovby Sogne). Navnet 
Galten optræder på skrift i 1231 og Skovby kendes 
fra 1253. 

I begge sogne fik Øm Kloster ejerskab til gods op 
gennem middelalderen. Derfor kom området til at 
indgå i de store kongelige besiddelser efter refor-
mation, hvor kirkens gods blev inddraget af Chr. 
3. Skovby og Galten blev således en del af Den 
Skanderborgske Vildtbane og senere Det Skander-
borgske Rytterdistrikt. 

Kongens besiddelser blev administreret fra Skan-
derborg Slot indtil den store auktion over ryttergod-
set fandt sted i 1767.

Efter rytterauktionen blev bønderne efterhånden 
selvejere, og det satte skub i den landbrugsmæs-
sige udvikling. Landsbyfælleskabet blev ophævet, 
og jorden fordelt mellem de driftige bønder. 

Både Galten og Skovby blev udskiftet i 1781.
Den stigende landbrugsproduktion medførte, at der 
opstod behov for en bedre infrastruktur, så land-
brugsprodukterne kunne komme til større markeds-
byer og herfra komme videre ud i verdenen. 

Silkeborgvej

Landevejen mellem Århus og Silkeborg og videre 
mod vest til Ringkøbing blev anlagt i midten af 
1800-tallet. Lederen af arbejdet var Enrico Mylius 
Dalgas, der senere stiftede Hedeselskabet med 
bl.a. det formål at opdyrke de jyske heder. 

Landevejen Århus-Silkeborg blev anlagt som 
en snorlige landevej få kilometer syd for bl.a. de 
gamle landsbyer Låsby, Galten og Skovby. Hvor de 
oprindelige forbindelsesveje mellem landsbyerne 
krydsede de nye landeveje opstod ny bebyggelse, 
som bl.a. her fandt en bedre beliggenhed ved trans-
portkorridorerne. 

Disse vejkryds tiltrak bl.a. andelsbevægelses virk-
somheder som mejerier, slagterier, foderstofforret-
ninger og købmænd samt en masse andre funktio-
ner, der kunne have gavn af en central beliggenhed 
– f.eks. kroer, læge, apotek etc. Syd for Galten 
kaldte man vejbyen Klank.

Hammelbanen

Inden bilismen for alvor indtog landevejsnettet, var 
det jernbanen, der tog konkurrencen op med de 
hestetrukne køretøjer. Hammelbanen blev åbnet i 
1902 og fungerede som en vigtig del af infrastruktu-
ren frem til nedlæggelsen i 1956. 

I Århus fik banen sin egen station i Carl Blochs 
Gade 1300 meter fra hovedbanegården i Århus’ 
centrum. De fleste oplandsstationer blev anlagt på 
åben mark flere kilometer fra nærmeste landsby. 

Galten Station. Foto udlånt af Galten Lokalarkiv.
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Skinnerne afmonteres. Foto udlånt af Galten Lokalarkiv.

Galten fik sin station i landskabet mellem den 
gamle landsby med kirken og vejbyen Klank. Her fik 
banen i de første to årtier stor betydning for byens 
videre vækst, og den gamle landsby og Klank smel-
tede sammen med stationsbyen. 

Stiboulevarden

Stiboulevarden følger mod øst fra Skovbyskolen 
Skråvejen, Ringvejen (til svinget efter kirken) og 
Skolestien (Tinbækstien) til Tinbækparken. Denne 
strækning var tidligere en del af vejen mellem År-
hus og Rye (Gammel Ry). 

Ved Tinbækparken drejer Stiboulevarden mod syd 
til Århus-Silkeborgvej med cykelstiforbindelse til 
Harlev/Aarhus.

Stien følger her indtil industriområdet den gamle 
bivej, Jordemodervejen, mellem Skovby og Lillering 
Markskel ved Skovhuset. 

Vejen blev nedlagt som offentlig bivej i 1900, men 
benyttedes derefter som privat vej, indtil udbygnin-
gen af Skovby tog fart i 1960’erne. 

I Låsby og Skovby var det derimod kirkebyen tætte-
re på landevejen, der voksede sig stor. Både Låsby 
og Skovby Stationer forblev mindre selvstændige 
bebyggelser adskilt fra de gamle centerbyer og de 
nye vejbyer.

Partnerskabet arbejder på at kunne finansiere et 
offentligt handicaptoilet ved Tinbæksøen
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Skovhuset og byudvikling i Skovby Øst

Genforeningsstenen i Lillering Skov blev rejst i 
1920 på initiativ af Århus Amts Skytte- og Gym-
nastikforenings 4. kreds. Skytte- og gymnastikfor-
eningen afholdt baller i en pavillon i skoven ved 
Festpladsen, hvor der også blev lavet gymnastik-
opvisninger. Skovhuset var indtil 1930 afholdscafé 
med danseestrade, men blev derefter købt til foder-
mesterbolig af Tinbækgård, der lå vest for vejen lige 
syd for Mosagerbækken.

Tinbækgård var en af Skovbys større gårde. Her 
boede indtil 1918 sognefoged Johan Nielsen og 
derefter frem til 1962 Aage Sehested, der 1943-62 
var sognerådsformand i Skivholme-Skovby kommu-
ne. Sønnen Knud Sehested solgte i 1969 gården til 
kommunen. 

Skovhuset og genforeningsstenen

I 1960 blev ”Skovhuset” solgt fra Tinbækgård, og 
der blev etableret is- og pølsebod på stedet. I 1977 
blev den nuværende Restaurant Lillering Skov 
opført.

Den nye Galten kommune begyndte i 1972 ud-
stykning og salg af 70-80 byggegrunde syd for 
Hørslevvej til et nyt parcelhuskvarter, der fik navnet 
Tinbækparken.

Arbejdet med at etablere Tingbæksøen er i fuld gang, april 2018
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Projektbeskrivelse

Sporet melllem Låsby St. og Skovhuset sikrer, at 
beboere i Galten-Skovby-området fremover bl.a. 
kan opleve landbrugslandskabet fra Galten via 
Låsby Station til Lyngbygaard Ådal ved Præstebro. 

Denne delstrækning skaber en forbindelse over pri-
vate markarealer til Vestermarksvej og herfra videre 
i rabatten langs mindre veje til Låsby Station. 

Langs sporet opsættes digitale fortællinger og 
information om det aktuelle landbrugslandskab og 
resterne af det gamle bane-tracé, som man endnu 
kan se i markerne langs sporet.

Der opsættes kortborde med oversigtskort og 
enkelte borde/bænke-sæt, hvor man på passende 
steder kan tage ophold på turen.

Sporets længde fra Galten Vest til Låsby Station er 
3,9 km, hvoraf de første ca. 500 meter er aftalt med 
lodsejere i form af sporaftaler. 

Hele Sporet mellem Låsby St. og Skovhuset er på i 
alt 9,65 km. 

Sporet udføres over de private arealer i en kvalitet 
som et trampespor. Der etableres de nødvendige 

Sporets forløb i markskel fra Vestermarksvej

Skovby Kirke

belægningsforbedringer over fugtige områder, og 
hvor spor efter kørsel med markredskaber har gjort 
tracéet hullet og ufremkommeligt. 

Sporet vil over denne strækning også kunne anven-
des til cykling, men det må ske ud fra den beskaf-
fenhed sporet måtte have til gående færdsel. 

Sporet afmærkes på pæle med gule pile og prikker 
på grøn bund og med evt. øvrige piktogrammer i 
overensstemmelse med Skanderborg Kommunes 
koncept. 
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Projektkort, april 2018
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0                                1 km
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Tinbæksøen og shelterpladsen

Skanderborg Forsyning etablerer i 2018 nye 
søer vest for den forholdsvis nyetablerede 
Skovby Skov næt Tinbækparken. 

I forbindelse med etablering af Tinbæksøen har 
en lokal borgergruppe foreslået, at der etableres 
en shelterplads med 2 sheltere, bålhus med 
shelter, bordebænkesæt samt muldtoilet. 

I forbindelse med etablering af stien mellem Skovby 
og Skovhuset forbi Tinbæksøen vil der være 
mulighed for overnatning og rast. 

Området vil ligeledes kunne brugers af områdets 
borgere, skoleklasser, dagplejemødre og familier på 
cykeltur.

Kommunen har givet tilsagn om stå for renovation 
og opfyldning af brænde. Skovby Vandværk er 

forespurgt om mulighed for vandforsyning. Der 
dannes en lokal forening til at varetage øvrige 
driftsopgaver.

P.t. har gruppen fået sponsoreret fremstilling 
af 2 sheltere og 3 borde/bænke-sæt fra 
Håndværkerskolen i Hadsten.

Gennem dette partnerskab om Sporet mellem 
Låsby Stationsby og Skovhuset søges midler 
til indkøb af bålhus med indbygget shelter og 
brændeskur samt muldtoilet.

Bookning af shelter og evt. primitiv overnatning 
tilmeldes kommunens booking-platform og 
andre relevante digitale platforme.

Grillhytten, der opstilles ved Tinbæksøen
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Formidling og afmærkning

Afmærkningspæle, piktogrampæle og 
ruteafmærkninger 

Naturstyrelsens skiltekoncept anvendes til al for-
midling i området, hvilket er i overensstemmelse 
med Skanderborg Kommunes praksis samt god-
kendelse fra Spor i Landskabet i tilknytning til bl.a. 
Sporene i Lyngbygaard Ådal.

Signalfarver på træværk går på at vise publikum, 
om man befinder sig på private eller offentlige area-
ler. Til signalfarverne knytter sig forskellige færd-
selsregler jf. vejloven og naturbeskyttelsesloven.

Af historiske grunde anvendes rød for statslige 
arealer, sort for kommunale arealer og offentlige 
veje og stier samt brun for private arealer og private 
veje og stier. Der er ingen statslige arealer i projekt-
området

Formidlingsindsats og ”skolespor”

Hele projektet indrettes med henblik på leg, 
læring og bevægelse (skolereformen), så skolerne 
i partnerskabet deltager aktivt i etablering og 
anvendelse af sporet som et skolespor. 

I forbindelse med en forbedring af adgangsmulig-
hederne, er det ønsket at etablere formidling – også 
i børnehøjde – der tager udgangspunkt i  områdets 
gode historier. Disse historier skal gøre det muligt 
for gæsten i landskabet at få et større udbytte af 
besøget.

Historierne skal også medvirke til at skabe et 
øget tilhørsforhold for den lokale beboer. Det er 
tanken, at skolerne og Galten Arkiv inddrages i 
formidlingsarbejdet.

Aalstrupstien

Private områder
Kommunens område
Statens område

Afmærkningspæle

Stativ til A2-kortborde kan typisk placeres af 
frivillige

Skanderborg Station
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o
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Der ønskes derfor opsat kort- og infotavler samt 
digitale fortællinger via QR-koder på centrale steder 
langs de opgraderede stier og ved P-pladser etc.

Skilte

Sporet mellem Låsby St. og Skovhuset er på i 
alt 9,65 km. Centralt ved Torvet i Galten og ved 
P-pladsen ved Skovby Kirke opstilles trefløjede 
højskilte, der mere detaljeret beskriver de to byer 
og bringer oversigtskort over sporet med ”her står 
du” information.

Med pasende mellemrum opsættes oversigtskort 
på skråborde i A2 format. Oversigtskortene viser, 
hvor langt man er kommet, og hvad der er særligt 
det sted, man er kommet til. Der opstilles A2-
kortborde på følgende steder:

•  Præstebroen
•  Låsby Stationsby
•  Låsbyvej
•  Vestermarksvej
•  Gammelmose
•  Bytoften
•  Skovby Nygaard
•  Tinbækparken
•  Skovby Skoven
•  Skovhuset
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Billederne viser et eksempel på en indsats ved 
hjælp fra frivillige på Tunø. Arbejder, som kræver 
farligt værktøj udføres normalt af professionelle, så 
sikkerheds- og forsikringsforhold er varetaget kor-
rekt. Under kyndig ledelse af f.eks. Naturstyrelsens 
snedkere kan frivillige etablere bord/bænke-sæt, 
nedgrave skiltestandere etc. og stå for almindelig 
klargøringsarbejder, renholdelse m.v.

Frivillig indsats

Der er tanken, at lokale kræfter på frivillig basis bi-
drager til etableringen af partnerskabets aktiviteter 
med en praktisk indsats.

Det handler typisk om opgaver, som lokalbefolknin-
gen selv kan udføre med vejledning fra professio-
nelle aktører som f.eks.:

• Placering af borde/bænke-sæt
• Placering af afmærknings- og rutepæle
• Placering af stativer til informationstavler
• Deltagelse i naturpleje- og oprydningsopgaver
• Maling af faciliteter

Projektforum Galten-Skovby vil koordinere indkal-
delse af frivillige og udarbejdelse af arbejdspro-
grammer, fremskaffelse af værktøj etc. 

Der budgetteres med, at frivillige kræfter vil kunne 
levere i alt ca. 400 frivilligtimer i projektet. 

Sporet mellem Låsby Stationsby og Skovhuset 18.04.18

Emne Matr./antal Stykpris Intern løn Ekstern løn Materiale I alt Total

Planlægning
Projektstyring, ansøgning og myndighedsgodkendelse 10.000,00        35.000,00        500,00             45.500,00        
Koordinering og styring af frivilligindsats 10.000,00        15.000,00        5.000,00          30.000,00        
Regnskab og afrapportering 5.000,00          10.000,00        500,00             15.500,00        
Planlægning i alt 91.000,00        

Anlæg
Klargøring af tracé, rydning af bevoksning 625 25,00               7.812,50          7.812,50          15.625,00        
Anlæg af spor med nødvendig bundsikring 450 50,00               11.250,00        11.250,00        22.500,00        
Anlæg af stiforbindelse i fælles friareal i lokalplanområde 175 250,00             21.875,00        21.875,00        43.750,00        
Belægninger i Jordemodervejen 20.000,00        20.000,00        40.000,00        
Etablering af borde/bænkesæt 5 7.500,00          5.000,00          37.500,00        37.500,00        
Grillriste til bordplader 5 1.200,00          6.000,00          6.000,00          
Svinggrills 2 1.300,00          2.600,00          2.600,00          
Klargøring af areal til shelterområde, grus m.v. 3.500,00          3.500,00          
4 sheltere og 3 borde/bænkesæt fra Håndværkerskolen 4 15.000,00        15.000,00        45.000,00        60.000,00        
Bålhus med shelter, brændeskur og træbeskyttelse 1 116.000,00      58.000,00        58.000,00        116.000,00      
Toilet inklusive tilslutninger 1 300.000,00      150.000,00      150.000,00      300.000,00      
Grusudlæg ved bålhytte 5.000,00          15.000,00        20.000,00        
Anlæg i alt 667.475,00      

Formidling
Brede højskilte i metal 2 15.500,00        31.000,00        31.000,00        
Opsætning af skilteflader og print 4 2.500,00          37.800,00        10.000,00        47.800,00        
A2-tavler, stativer og print, korttegning og grafisk opsætning 10 12.000,00        65.000,00        55.000,00        120.000,00      
Køb af illustrationer 5.000,00          5.000,00          
Købe af illustrationer i 'børnehøjde' 15.000,00        15.000,00        
Afærkningspæle og standardpiktogrammer 40 650,00             26.000,00        26.000,00        
Specialpiktogrammer 20 125,00             1.000,00          1.500,00          2.500,00          
Fremstilling af sporfolder inkl print 8.000,00          5.000,00          13.000,00        
Digitale fortællinger 4 3.500,00          12.000,00        2.000,00          14.000,00        
Formidling i alt 274.300,00      

Uforudsete omkostninger, 5 % 1.250,00          23.886,88        26.751,88        51.638,75        51.638,75        

Etableringsomkostninger i alt ekskl. moms 26.250,00        501.624,38      561.789,38      1.084.413,75   1.084.413,75   

Finansieringsforslag Inkl. moms Ekskl. moms
Skanderborg Kommune, Grøn Partnerskabspulje - forprojekt 25 % moms 25.000,00        20.000,00        
Skanderborg Kommune, Skønpuljen 25 % moms 105.000,00      84.000,00        
Skanderborg Kommune, intern løn ingen moms 26.500,00        26.500,00        
Skanderborg Kommune, sti i lokalplanområde momsafløftning 83.750,00        83.750,00        
Håndværkerskolen i Hadsten, værdi ingen moms 60.000,00        60.000,00        
Spor i landskabet 17,5 % fondsms 133.500,00      110.137,50      
Friluftsrådet momsafløftning 125.000,00      125.000,00      
Grøn Partnerskabspulje  25 % moms 40.000,00        32.000,00        
Jutlanderbank 17,5 % fondsms 110.000,00      90.750,00        
Nordeafonden 17,5 % fondsms 15.000,00        12.375,00        
Lions Galten 17,5 % fondsms 7.000,00          5.775,00          
Lokale og Anlægsfonden momsafløftning 200.000,00      200.000,00      
Vanførefonden
Bodil Pedersen Fonden
Galten-Skovby Rotary Klub
Finansiering i alt: 930.750,00      850.287,50      

Finansiering, som mangler pr 18. april 2018 234.126,25      

Frivillige timer Timer
Klargøring af tracé og af areal til sheltere 60
Udkørsel af A2-kortborde, afmærkningspæle og borde/bænke 30
Placering af A2-kortborde og afmærkningspæle 100
Montering af piktogrammer 50
Placering af borde-bænke 50
Maling af sheltere og bålhus m.v. 75
Forberedelse af fortæring m.v. 20
Arrangering	af	rejsegilde,	indvielser 15
Frivilligtimer i alt 400
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Budget
Økonomisk administration
- momsafløftning/mellemfinansiering

Finansieringen af partnerskabets aktiviteter skal 
findes fra forskellige kilder, men der skal aflægges 
et samlet regnskab. Tilskudsmidler kan først udbe-
tales, når hele projektet er udført. 

Det betyder også, at partnerne vil anmode om, at 
Skanderborg Kommune går ind med en overord-
net rolle som ansøger og praktisk administrator på 
økonomiske bidrag til projektet på vegne af partner-
skabet. 

Dermed kan kommunen sikre moms-afløftning på 
offentligt retlige midler og anmodes om at stå for 
mellemfinansiering, indtil det endelige regnskab kan 
aflægges og bidragene hentes hjem.

Driftsbudget 
- forventede driftsudgifter og driftsansvarlig

Som udgangspunkt vil der ikke fra partnerskabets 
side blive igangsat aktiviteter, der ikke er efter-
spurgt, og som derfor ikke har en driftspartner. 

Ejerskabet til de aktiviteter, som det lykkes at finan-
siere, vil derfor blive fordelt mellem partnerne, som 
påtager sig driftsansvaret. 

Skanderborg Kommune vil blive ansøgt om at stå 
for driften af nogle af de mere tværgående delpro-
jekter som f.eks. stier og formidling.

Sporet mellem Låsby Stationsby og Skovhuset 18.04.18

Emne Matr./antal Stykpris Intern løn Ekstern løn Materiale I alt Total

Planlægning
Projektstyring, ansøgning og myndighedsgodkendelse 10.000,00        35.000,00        500,00             45.500,00        
Koordinering og styring af frivilligindsats 10.000,00        15.000,00        5.000,00          30.000,00        
Regnskab og afrapportering 5.000,00          10.000,00        500,00             15.500,00        
Planlægning i alt 91.000,00        

Anlæg
Klargøring af tracé, rydning af bevoksning 625 25,00               7.812,50          7.812,50          15.625,00        
Anlæg af spor med nødvendig bundsikring 450 50,00               11.250,00        11.250,00        22.500,00        
Anlæg af stiforbindelse i fælles friareal i lokalplanområde 175 250,00             21.875,00        21.875,00        43.750,00        
Belægninger i Jordemodervejen 20.000,00        20.000,00        40.000,00        
Etablering af borde/bænkesæt 5 7.500,00          5.000,00          37.500,00        37.500,00        
Grillriste til bordplader 5 1.200,00          6.000,00          6.000,00          
Svinggrills 2 1.300,00          2.600,00          2.600,00          
Klargøring af areal til shelterområde, grus m.v. 3.500,00          3.500,00          
4 sheltere og 3 borde/bænkesæt fra Håndværkerskolen 4 15.000,00        15.000,00        45.000,00        60.000,00        
Bålhus med shelter, brændeskur og træbeskyttelse 1 116.000,00      58.000,00        58.000,00        116.000,00      
Toilet inklusive tilslutninger 1 300.000,00      150.000,00      150.000,00      300.000,00      
Grusudlæg ved bålhytte 5.000,00          15.000,00        20.000,00        
Anlæg i alt 667.475,00      

Formidling
Brede højskilte i metal 2 15.500,00        31.000,00        31.000,00        
Opsætning af skilteflader og print 4 2.500,00          37.800,00        10.000,00        47.800,00        
A2-tavler, stativer og print, korttegning og grafisk opsætning 10 12.000,00        65.000,00        55.000,00        120.000,00      
Køb af illustrationer 5.000,00          5.000,00          
Købe af illustrationer i 'børnehøjde' 15.000,00        15.000,00        
Afærkningspæle og standardpiktogrammer 40 650,00             26.000,00        26.000,00        
Specialpiktogrammer 20 125,00             1.000,00          1.500,00          2.500,00          
Fremstilling af sporfolder inkl print 8.000,00          5.000,00          13.000,00        
Digitale fortællinger 4 3.500,00          12.000,00        2.000,00          14.000,00        
Formidling i alt 274.300,00      

Uforudsete omkostninger, 5 % 1.250,00          23.886,88        26.751,88        51.638,75        51.638,75        

Etableringsomkostninger i alt ekskl. moms 26.250,00        501.624,38      561.789,38      1.084.413,75   1.084.413,75   

Finansieringsforslag Inkl. moms Ekskl. moms
Skanderborg Kommune, Grøn Partnerskabspulje - forprojekt 25 % moms 25.000,00        20.000,00        
Skanderborg Kommune, Skønpuljen 25 % moms 105.000,00      84.000,00        
Skanderborg Kommune, intern løn ingen moms 26.500,00        26.500,00        
Skanderborg Kommune, sti i lokalplanområde momsafløftning 83.750,00        83.750,00        
Håndværkerskolen i Hadsten, værdi ingen moms 60.000,00        60.000,00        
Spor i landskabet 17,5 % fondsms 133.500,00      110.137,50      
Friluftsrådet momsafløftning 125.000,00      125.000,00      
Grøn Partnerskabspulje  25 % moms 40.000,00        32.000,00        
Jutlanderbank 17,5 % fondsms 110.000,00      90.750,00        
Nordeafonden 17,5 % fondsms 15.000,00        12.375,00        
Lions Galten 17,5 % fondsms 7.000,00          5.775,00          
Lokale og Anlægsfonden momsafløftning 200.000,00      200.000,00      
Vanførefonden
Bodil Pedersen Fonden
Galten-Skovby Rotary Klub
Finansiering i alt: 930.750,00      850.287,50      

Finansiering, som mangler pr 18. april 2018 234.126,25      

Frivillige timer Timer
Klargøring af tracé og af areal til sheltere 60
Udkørsel af A2-kortborde, afmærkningspæle og borde/bænke 30
Placering af A2-kortborde og afmærkningspæle 100
Montering af piktogrammer 50
Placering af borde-bænke 50
Maling af sheltere og bålhus m.v. 75
Forberedelse af fortæring m.v. 20
Arrangering	af	rejsegilde,	indvielser 15
Frivilligtimer i alt 400


