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Forord
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 landdistriktsprogrammet. 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.
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Når landsbyplanerne er udarbejdet, har de enkelte landsbysamfund - 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 landsbysamfund 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 gennem etablering af flere arbejdspladser.
/ Favrskov Kommune og LAG Favrskov 2012
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Luftfoto af Lading og Fajstrup
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Lidt om landsbyerne Lading og Fajstrup
Lading og Fajstrup er landsbyer beliggende ved den
gamle hovedlandevej A26 mellem Aarhus og Viborg Viborgvej. Der bor 561 i Lading og 96 i Fajstrup i alt 657
personer. Der er flere virksomheder i området. De største
er Gartneriet Rosa og Rold Skov Savværk.
Bevæger man sig ad Viborgvej fra Aarhus mod Viborg,
kommer man først til Lading. I Lading passerer man på
venstre side de gamle butikker: Købmanden og Brugsen.
På højre side passeres Smeden. Lidt længere fremme til
højre kommer Mejeriet og derefter Lading Kirke.
Når bebyggelsen på venstre side af vejen ophører, åbner
der sig en fantastisk udsigt mod syd ned over Lading Sø
og videre til skovene syd og vest for søen. Ved Viborgvej
ligger Forsamlingshuset, der ejes og drives af Lading-Fajstrup Borgerforening, og straks herefter ved ”17 kilometer
stenen” - er der indkørsel til de 2 nyere bebyggelser Møllebakken og Engbakken samt til Lærkereden, der er en
børnehave og SFO.
4

Fortsættes turen mod Viborg krydser man den slugt, som
Fajstrup bebyggelsen ligger i. Lidt længere fremme har
man savværket på højre hånd.
Fra Fajstrup er der let adgang til Lading Sø og lokaliteten
Udsigten. Man kan også komme til Udsigten via Søvejen
fra Lading. Lading Sø og områderne deromkring er en
fredet naturperle.
I mange år har det været diskuteret og planlagt at flytte
Viborgvej, så den kraftige trafik ikke mere går direkte
igennem Lading-Fajstrup. I foråret 2012 er det fortsat
uafklaret hvad der skal ske, men borgerne ønsker, at der
ikke bliver bygget en motorvej som ødelægger naturen
mellem Søen og Lading-Fajstrup.
/Borgerne i Lading og Fajstrup

5

Borgernes beskrivelse af
byen fra borgermødet

Lading og Fajstrup

Landbrug

Tankstation
m/ kiosk
og pizzeria

“Gåtur”

Landbrug

Forsamlingshus

“Udsigten” - Her afholdes
sankthans og sommerfest

Golf

Landbrug

“Gåtur”

Boldplads

“Lærkereden”

Maskinhandel
og værksted

Landbrug

Aarhusklunserne

Gl. mejeri
Legeplads

Kirke og
kirkegård

“Gåtur”

N målestok 1:8.000

LH- foder

Gartneriet
Rosa

Lading- Fajstrups beliggenhed

Biograf

Specialbutikker Bibliotek og Kulturhus
Administration
Dagligvarebutikker

Hadsten

Hammel
9 km

17 km

Favrskov Gymnasium
Specialbutikker
Bibliotek og Kulturhus
Dagligvarebutikker
Administration

Bus

Fitness
Svømmehal

Randers
Silkeborg

Tog og Bus
Aarhus
Aalborg
København

Biograf

Fajstrup
Tankstation med kiosk

Lading
Bus 114

96 Indbyggere i Fajstrup
Indbyggere pr. 3. kvartal 2011
befolkningsprognose for
2031: 130

Aarhus
Hammel
Viborg

561 Indbyggere i Lading
Fælles borgerforening

Indbyggere pr. 3. kvartal 2011
befolkningsprognose for
2031: 949

SFO
Børnehave
Dagplejer

Sabro

8 km

4 km

Universitet

Aarhus
16 km

Havn

Hospital

Specialbutikker

Spisesteder
Tivoli
Højere uddannelser
Strand

Kulturelle tilbud

Musik
Film
Teater
Kunst
Sport

Tog og Bus

Til hele landet

6

1

150

300

450

600

Målebordsblad over Lading- Fajstrup fra midten af 1870’erne. Højdeangivelser i fod og højdekurver for hver 5 fod (ca.
1,5 m). Bemærk vindmøllen ca. midtvejs mellem de to landsbyer, og den svage højderyg, som Lading-bebyggelsen
ligger på samt eng- og moseområderne nord og syd for byen. (lavbundsarealer markeret med blåt).

Lading-Fajstrups historie
Af Søren Rasmussen på vegne af borgere i LadingFajstrup
Landsbytyper og stednavne
Lading og Fajstrup kan begge betegnes som rækkelandsbyer. Ladings gårde og huse ligger på en forhøjning i
terrænet på en ca. ¾ km lang strækning, mens Fajstrups
gårde og huse ligger langs et vandløb i bunden eller på
kanten af en slugt over en lige så lang strækning.
På nedenstående detaljerede kort kan man se, hvorledes
bebyggelsen i det gamle Lading ligger i forhold til terrænets udformning. Byen ligger på en lille højderyg, som
mod nord skråner svagt ned mod et eng- og kærområde
og mod syd skråner ned mod den lavning, som Lilleåen
har sit udspring i og som før i tiden var et større fugtigbundsområde med eng og mose.
De to stednavne, Lading og Fajstrup kan fortælle os noget om, hvor gamle de to bebyggelser er. Stednavne med
endelsen ”ing” dateres til før år 800, og de betegner som

regel noget om stedet, fx om terrænforholdene. Forstavelsen ”lad” kan således udlægges som noget, der ligger
højere og mere tørt end de omgivende arealer med ”blød
bund”. Disse arealer skulle i så tilfælde være de eng-,
kær- og moseområder, der omkranser byen mod nord,
Bjørnkær mod øst og Lilleåens udspringsområde neden
for Udgården mod syd.
Fajstrup er en såkaldt torp-by (trup det samme som torp).
En torp er en lille landsby, en samling af gårde og huse,
der er udflyttet fra en større landsby. Denne udflytning
fandt sted i vikingetiden og tidlig middelalder (ca. 8001300), hvor man for at kunne brødføde en voksende befolkning måtte udvide det dyrkede areal ved inddragelse
af hidtil udyrkede arealer. Så Fajstrup er måske opstået
ved at nogle folk fra Lading, som må formodes at være
den ældste bebyggelse, har etableret sig som nybyggere
i Fajstrup, og foregangsmanden kan have heddet Fadis
eller Faddis, som er et gammelt mandsnavn (betegnelsen
Fadistorp findes i ældre kildemateriale).
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Landsbyliv, Kirke og skole
Kirken ligger på en flad bakke i den vestlige del af byen
og sammenlignet med nogle af nabokirkerne er den af
beskeden størrelse. Den har et skib opført af granitkvadre med indslag af munkesten og marksten. Kirken
hørte tilbage i tiden under Frijsenborg, og i 1860’erne
blev der opført et smalt tårn og et våbenhus samt udført en ombygning af koret. Kirkens beskedne størrelse
hænger måske samen med, at Lading sogn oprindelig
var en del mindre end i dag, idet Skjoldelev tidligere
var et selvstændigt sogn med kirke og præstegård (før
reformationen i 1536). Efter sammenlægningen af de to
sogne opretholdtes præstegården, og præsten boede i
Skjoldelev til 1916, hvor gården overgik til privat ejendom.
Præsteboligen i Lading blev opført i 1925, i mellemtiden
residerede præsten i en villa i Fajstrup, som hed Pax.
Det er det i dag hvidpudsede hus på Viborgvej over for
benzintanken.

Lading byskole blev opført i 1888 ved siden af kirken,
hvor den hidtidige skole også havde ligget. Lading nordre
skole opført i 1877 til betjening af det i 1800-tallet koloniserede område, som i dag betegnes som Markusminde.
Begge skoler blev nedlagt i forbindelse med oprettelse
af centralskole ved Sabro Korsvej i 1960’erne (fælles
for Sabro-Fårup og Lading). Ved Ladings indlemmelse i
Hammel kommune i 1970 blev de skolesøgende herefter
befordret med bus til og fra Søndervangskolen i Hammel.
De to tidligere skoler tjener i dag som private beboelser.
En lille avisnotits beretter om sognets skolevæsen i gamle dage (1939): Der var 3 skoler i sognet, Lading byskole
(4-klasset), Lading nordre skole (2-klasset) og Skjoldelev
byskole, også 2-klasset. Der var en gymnstiksal i Skjoddelev, ved de to andre skoler fandtes kun idrætspladser.
Sløjdundervisning fandt ikke sted. Der var tre lærere og
en forskolelærerinde. Lading byskole havde 70 elever,
Lading nordre skole 50, Skjoldelev 35 elever. 8 børn fra
sognet gik i private realskoler.
Forsamlingshus og Fællesareal
Til udøvelse af verdslige aktiviteter blev der i 1908 opført
et forsamlingshus, som i dag danner ramme om et livligt
foreningsliv og megen udlejningsaktivitet. Før den tid
havde der været en forsamlingssal ved en købmandshandel i Lading, som blev drevet fra bindingsværkhuset ved
8

siden af smedjen. Det berettes fra lokalt hold, at der af og
til blev holdt nogle vældige sammenkomster her, hvor der
var rigeligt med drikkevarer. En kreds af Ladingborgere
mente, at dette syndige liv måtte bringes til ophør, hvorfor
der blev indkaldt til et møde med henblik på at få oprettet en afholdsforening. Hvorvidt foreningen blev oprettet,
forlyder der intet om, men det var næppe vand, der blev
serveret ved mødet, for det hedder sig, at endnu tre dage
efter var der folk, som ikke var blevet ædru.
Borgerforeningen fik for en snes år siden rådighed over et
smukt naturområde, kaldet Udsigten, som ligger mellem
Lading sø og Søvejen, et yndet opholdssted for lokalbefolkningen og forbipasserende. Der findes borde og
bænke samt petanquebane og bålplads på arealet.
Institutioner
Den integrerede institution ”Lærkereden” i Lading. Vuggestue, børnehave og SFO med plads til 80 børn. Oprettet i 1991. I 1995 blev der anlagt et naturgasfyret såkaldt
”barmarksværk” i tilknytning til gartneriet Rosa. LadingFajstrup Varmeforsyning.
Landskabet omkring Lading-Fajstrup
Topografi og fortidslevn
De mest markante elementer i landskabet er den 0,5 km2
store sø, lavningen med Lilleåens udspringsområde, og
syd herfor den store kuppelformede bakke, kaldet Grydbakken med Borum Eshøj på toppen samt de store skovområder mod vest og nord. Bortset fra Grydbakken, som
repræsenterer en stigning på godt 50 meter, forekommer
der kun beskedne højdeforskelle i det åbne landskab.
Den forhøjning Lading ligger på afløses mod nord af et
svagt skrånende terræn op mod det gennemgående
flade område, som Markusminde-bebyggelserne ligger
på. I den østlige del af Lading ned mod Lilleåens udspringsområde skråner terrænet noget kraftigere, mens
det mellem Lading og Fajstrup falder jævnt ned mod
søen. Nærmest Lading er terrænet temmelig fugtpræget
og henligger udyrket. Oprindelig var der et åbent vandløb
her, som modtog vand fra det lave strøg umiddelbart nord
for Lading. Navnet Bækgården på gården over for kirken
vidner om, at der engang løb en bæk her. I det delvis
skjulte landskab under skovene er der områder, hvor der
forekommer markante hældninger i terrænet, det gælder
især i den nordlige del af Fajstrup Nederskov. I slugten,
som Fajstrup ligger i, løber Fajstrup bæk og i en anden
tæt ved liggende slugt løber Elhøj bæk.
Det åbne land er overalt intensivt dyrket. Nord for Lading
præges jordbundsforholdene af lerjord, mens jorden
syd for byen og øst for søen er sandede. Så sandede,
at der af og til i forårsmånederne forekommer muldflugt
her. Sandet og gruset jord træffes også under Fajstrup
Nederskov, hvilket tydeligt ses der, hvor der stadigvæk er
en åben sandgrav. I ældre tid havde beboerne i Lading
og Fajstrup her i nærheden en fælles sandgrav til udbedring af veje, til byggeri og andre formål. Og man havde
også en fælles lergrav, den lå i kanten af slugten oven
for Fiskerstedet i Fajstrup (begge grave er markeret på
ældre matrikelkort).
Lading sø

Søen modtager vand fra Hummel bæk, som afvander
Volbyholt Skov, Lyngballe Skov og Fajstrup Nederskov,
endvidere fra de to førnævnte vandløb ved Fajstrup, samt
fra en række mindre tilløb fra skovområdet på sydsiden af
søen (bl.a. Hølykke bæk). Afløbet sker via Borum Møllebæk ved østenden af søen. Bækken danner sogneskel
mellem Lading og Skivholme. Der har været en sluse ved
søens udløb, så det før i tiden har været muligt at regulere vands tanden i søen. Søen er ganske lavvandet, ca.
1,5 meter, hvor den er dybest. Fiskeretten sorterer under
Frijsenborg. Vandkvaliteten i søen forsøgtes bedret for en
halv snes år siden ved en opfiskning af skidtfisk, først og
fremmest skalle og brasen med efterfølgende udsætning
af geddeyngel. Effekten af udsætningen af geddeyngel
vurderes som tvivlsom, til gengæld har der bredt sig en
kraftig bestand af vandplanten kruset vandaks, som vokser ud til dybder på 1,2 meter Bevoksningen ses ganske
tydeligt ved midsommertide. Det vurderes fra sagkyndig
side, at vandkvaliteten vil forbedres, hvis udbredelsen af
denne plante øges. I 1974 blev der etableret et biologisk
rensningsanlæg for spildvand fra Lading og Møllebakken. Indtil for få år siden blev spildvand fra Fajstrup ledt
urenset til søen, dette er der nu rådet bod på ved, at
spildvandet sammen med spildvandet fra Lading pumpes
til behandling på et rense-anlæg i Sabro. (Det gamle biologiske renseanlæg ved søen er samtidigt blevet sløjfet.)
I ældre tid var der tre hovedfærdselsårer mellem Lading-

Fajstrup og omverdenen. Søvejen førte til Lyngballegård
og havde kontakt til den gamle landevej til Viborg. Der var
derudover, veje til Skivholme og Skjoldelev samt Mandhusvej, som var den vej, man benyttede, når man skulle
østpå til Sabro og videre mod Aarhus.
Der forekommer ingen gravhøje i Lading-Fajstrups
nære omegn. Men der forekommer andre fortidsminder.
I Fajstrup Nederskov ved Hummelbæk findes et dæmningsanlæg, hvor der i ældre tid har været en vandmølle,
og i Lyngballe Skov en dæmning, hvor der har været en
større fiskedam. Ved udmundingen af Elhøj bæk i slugten
på engen ved Søvejen findes også et dæmningsanlæg,
som måske engang har været benyttet i forbindelse med
overrisling af engen. Hvor Søvejen krydser over Elhøj
bæk findes en stenkiste. Aagaardsvadbro, som fører over
afløbet fra Lading sø på vejen til Skivholme, vidner om, at
der her engang har ligget en større gård, Aagaard, hvortil
der også hørte en vandmølle. Gården optræder i dokumenter fra 1300-tallet, men tidernes ugunst medførte, at

både gård og mølle var i forfald i 1427. Og endelig kan
der være grund til at nævne hulvejene, som vidner om,
at der engang har gået en ”hovedvej” langs nordsiden af
Lading sø. Det er den gamle hovedfærdselsåre mellem
Aarhus og Viborg. Vejen gik fra Borum, forbi Borum Eshøj ad Eshøjvej og videre ad Bakkevej, hvor vejen er godt
hulet ned og skråt over markerne til det sydøstlige hjørne
af Lading sø og videre op mod Søvejen til Lyngballevej
og Vedhavevej. Her er karakteren af hulvej igen markant.
Ved det vinkelrette knæk på Vedhavevej fulgte den skovvejen forbi den store eg og gennem skoven frem mod det
nuværende vejforløb omtrent midtvejs mellem savværket
og Fuglsangvej.
Ved den gamle trafikåre mod øst, Mandhusvej mellem
gartneriet Rosa og Thyrasminde findes adskillige hulveje. Når et spor her var blevet så dybt, at vognakslerne
slæbte på, lavede man et nyt kørespor ved siden af.
Landbrugets driftsformer i gamle dage og i dag
I slutningen af 1600-tallet blev der foretaget en opmåling
og bonitering af al dyrket jord. På det tidspunkt var der
i Lading 21 gårde og 7 huse med et dyrket areal på i alt
415 tdr. land eller 229 ha. I Fajstrup var der 8 gårde og
10 huse med et dyrket areal på i alt 151 tdr. land eller
83 ha. Gårdene i Lading og Fajstrup har været fæstegårde under Lyngballegård, dvs. Frijsenborg, som havde
erhvervet Lyngballeballegård i slutningen af 1600-tallet.
Fæste var en form for forpagtning, hvor bønderne havde
brugsretten til jord og bygninger og som betaling herfor
ydede de hoveri og visse former for naturalier. (På ældre
matrikelkort ses Lyngballevej benævnt som Hoverivejen.
Tænk på det, kære læsere, når I næste gang I promenerer på Lyngballevej).
Datidens driftsform var her i Østjylland trevangsbruget.
Den dyrkede jord var opdelt i tre vanger, hvor den ene
hvilede et år og blev udnyttet til græsning mens de to
andre typisk blev dyrket med rug, byg og boghvede. Hver
vang var inddelt i mindre jordstykker, åse, som igen var
opdelt i agre alt efter jordens kvalitet. Hver gård havde en
ager i hver ås, det var for at dele sol og vind lige mellem de enkelte gårde, man skulle have del både i den
dårlige og den gode jord. På denne måde kunne den
enkelte gård have sit tilliggende fordelt på et meget stort
antal jordstykker. De dyrkede arealer lå nær gårdene. I
sommerhalvåret græssede kreaturerne på græsvangen
eller på overdrevene. I Fajstrup var der ansat en byhyrde
til at holde styr på kreaturerne. Arbejdet med at pløje,
så og høste skulle udføres samtidigt, så man ikke ødelagde naboens arbejde. Det krævede samarbejde blandt
landsbyens bønder. Også afledning af skadeligt vand fra
markerne og vedligeholdelse af de gærder, der omgav
markerne krævede samarbejde. Gærderne skulle holde
løsgående kreaturer væk fra afgrøderne. De omkringliggende eng- og mosearealer har været vigtige for produktionen af hø, som var en væsentlig del af husdyrenes
vinterfoder. Den gødning kreaturerne producerede, var
afgørende for udbyttet på de dyrkede arealer, og for hvor
store arealer, man kunne dyrke. Jo mere hø man kunne
avle, jo større husdyrhold kunne man have, og dermed
en større gødningsmængde at tilføre den dyrkede jord og
eventuelle nyopdyrkede arealer.
Trevangsbruget holdt sig hen til sidste halvdel af 1700-tal9

let, hvor man i kraft af landboreformerne bl.a. gennemførte en udskiftning af de dyrkede arealer, dvs. de enkelte
gårde fik nu deres tilliggender samlet i et større sammenhængende areal. Ofte skete der så også en udflytning
af gårdene, så de fik en bekvem beliggenhed i forhold
til markarealet. Dette skete kun i mindre grad i LadingFajstrup. Gårdene nord for vejen fik ved udskiftningen
deres tilliggender samlet i kileformede bælter op mod
Markusminde, mens gårdene syd for vejen overvejende
fik deres tilliggender syd for byen. Herefter var der 14
gårde tilbage i byen. Af de ældste matrikelkort fra begyndelsen af 1800-tallet fremgår, at der på Grydbakken ligger
tre gårde (den ene er Grydbakkegård), som formodes at
være udflyttet fra landsbyen i forbindelse med udskiftningen, det samme gælder en nu nedlagt gård på nordsiden
af Mandhusvej i nærheden af gartneriet Rosa. Siden hen
er der foretaget udstykninger fra flere af Ladinggårdene til
mindre ejendomme, fortrinsvis i området nord for Lading.
Den udskiftede jord i Fajstrup blev samlet på 4-5 gårde.
En enkelt gård (i dag benævnt Kirstinelyst) er muligvis
flyttet nord for landsbyen i forbindelse udskiftningen. Den
nuværende Fajstrup Skovgård er flyttet på et senere tidspunkt, den lå oprindelig i den øvre del af Fajstrup på den
vestlige side af bækken.
I 1970’erne blev Enghavegård udflyttet fra byen til sin
nuværende beliggenhed på Kirkevejen, og havde indtil
for 4-5 år siden en stor malkekvægsbesætning. Lading
Østergård brændte i 1964, den blev genopført og indrettet med moderne stalde og korntørreri. Men i dag er der
kun nogle få gårde, hvor der udøves landbrugsmæssig
drift fra, og der er ingen af de gamle gårde i de to landsbyer, der har kreatur- eller svinebesætninger længere. Og
gårdenes tilliggender er dels bortforpagtede dels frasolgte
til store driftsenheder, som driver intensiv planteavl med
vekslen mellem raps, majs og kornafgrøder.
Vandforsyning til husholdninger og husdyr må i ældre tid
formodes at være foregået fra gravede brønde. Her i Øst-
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jylland var det meget almindeligt at der ved hver gård og
hvert hus var en gravet brønd. Hvor der var mulighed for
at opstemme et vandløb eller en kilde, kunne der være
installeret en stødhævert, som pressede vandet op i en
højdebeholder, hvorfra vandet så selv via et ledningsnet
kunne løbe ud til forbrugerne. I Fajstrup blev der været
foretaget boringer efter vand i 1920, og i Lading i 1940 i
lavningen nord for smedjen, hvor vandværket blev anlagt
samme år. Inden vandværket blev udstyret med elektriske
pumper blev vandet ved hjælp af en vindmølle pumpet op
i en vandbeholder, som var op-ført det højeste sted i byen
(ved gården mellem LH-foder og Viborgvej).
Erhverv i Lading-Fajstrup de sidste ca. 100 år.
På grundlag af de gamle folketællinger kan man danne
sig et billede af den erhvervsmæssige sammensætning
af befolkningen. For Lading og Fajstrup var det bærende
erhverv i gamle dage landbruget. Men herudover var
bybilledet præget af en lang række håndværk, som var
nødvendige for funktionerne i landsby- og landbrugssamfundet. I 1906 var den hidtidige ordning med en bysmed
ophørt, og smeden drev herefter selvstændig virksomhed. Der var smed både i Lading og Fajstrup. Smeden
var byens vigtigste håndværker tillige med karetmageren,
som der også var to af. De gængse bygningshåndværkere som snedker, tømrer og murer drev virksomhed
i begge byer, der var en bødker, flere træskomagere,
skomagere og syersker. Endvidere en bager, en slagter,
en brugs og to købmand i Lading samt en købmand i
Fajstrup. Mejeriet var blevet oprettet som andelsmejeri
i 1885, så der var en mejeribestyrer, flere mejerister og
en mejerske. Der var en møller, som drev sin virksomhed med en vejrmølle (en hollænder), som lå mellem
Viborgvej 888 og Møllebakken 11. Der optræder også en
dræningsmester, en vejmand og en distriktsjordemoder.
Ved skolen var ansat en lærer og en lærerinde. Og som
et kuriosum, der optræder en franskvasker med medhjælper og stiverske. Fransk vask og strygning blev bestridt af

personer med en særlig ekspertise i behandling af finere
beklædningsgenstande såsom stivede flipper, manchetter
og kniplingskraver. Stiversken, som i øvrigt var smedens
kone, stod for stivning af vasketøj samt sammenlægning.
I 1906 boede der i Lading by og nærmeste omegn 284
personer fordelt på 56 husstande. I Fajstrup 152 personer
fordelt på 30 husstande.
I de følgende årtier kom der en række huse og enkelte
mindre ejendomme til langs Viborgvej i et næsten sammenhængende bånd mellem Lading og Fajstrup.
Samtidigt sker der mindre ændringer i den erhvervsmæssige sammensætning. Der kommer enkelte nye håndværk til, men servicefagene begynder at vinde indpas
i landsbysamfundet. Der kommer telefon, el og kraft til
egnen, så nye erhverv som centralbestyrerinde og installatør dukker op. Sygepleje og ældre forsorg blev der også
taget vare på med en hjemmesygeplejerske og senere
blev der bygget et alderdomshjem, som efter sammenlægningen med Hammel kommune blev nedlagt i 1980.
En vognmand, en fragtmand og en cykelhandler drev
virksomhed fra Lading-Fajstrup. Og en landpost havde
fået bopæl i Lading. Postadressen var i ældre tid Lading
pr. Mundelstrup, siden blev der etableret en postekspedition i Lading og indtil 1970 var postadressen 8471 Lading,
herefter 8471 Sabro. I Lading blev der omkring 1950 på
beboernes foranledning opført et andelsfrysehus, og så
vidt det erindres, var det endnu i funktion omkring 1970. I
disse år var der endnu en slagter med udsalg og røgeri i
Lading.
Efterhånden som industrialiseringen skred frem, og de
teknologiske fremskridt tog fart i sidste halvdel af 1900tallet ændredes den erhvervsmæssige sammesætning i
landsbyerne markant. Landbruget var fremdeles det bærende erhverv, men de gamle håndværk forsvandt et efter
et, smeden var den sidste, der lukkede. Det skete i 1987
og i 1989 blev mejeriet lukket. (Mejeriet havde siden 1959
været privatejet). Brugsen lukkede i 1990, men butikken
kørte videre i 3 år som købmandskiosk, herefter var der
kun tanken i Fajstrup som dagligvarebutik. De gamle
håndværkerhuse og værksteder blev til beboelse, og kun

få af de nye beboere havde deres arbejde i landsbyerne.
Til gengæld er der så kommet nye virksomheder til Gartneriet Rosa blev etableret i 1988 med produktion af potteroser. I dag er 34.000 m2 under glas, årlig produktion 5
mil. potteroser, hvoraf 95 % eksporteres. 30 ansatte.
Rold Skov Savværk, oprindelig Fuglsang Savværk har 30
ansatte. L-H Foder, der handler med grovvarer, rideudstyr
mm, blev etableret i 1989 i en tidligere kviestald under
Lading Østergård. Flyttet til den nuværende beliggenhed i
1995 og udvidet betydeligt for 5-6 år siden ved køb af en
de gamle gårde. Der er omkring 10 ansatte i virksomheden. Lading Maskinforretning har forretning, værksted og
lager i udlængerne til en af de gamle gårde, hvor jorden
er solgt fra. Konservatorvirksomhed er indrettet i den
gamle brugs. Lading Osteudsalg i det tidligere mejeri.
Aarhusklunserne driver et kæmpe loppemarked i en af de
gamle gårdes avlsbygninger. Tankstation med dagligvarer
og pizza grill i den tidligere købmandsgård i Fajstrup.
Bebyggelsesen i Lading-Fajstrup i de sidste 40-50 år.
Inden kommunesammenlægningen i 1970 havde Lading
sogneråd byggemodnet omkring 40 byggegrunde på Møllebakken. Det bebyggede areal er gradvist øget gennem
de følgende årtier, så Møllebakken må vel i dag siges
at være fuldt udbygget med xx boliger. Men der er også
kommet en privat udstykning til, Engbakken på vestsiden
af Møllebakken ned mod Fajstrup, hvor der er opført xy
boliger i sidste halvdel af 00’erne. I den østlige ende af
Lading blev der i tilknytning til en gård i 1992 opført et
bofællesskab, Udgården med 15 andelsboliger. Hertil
knyttet små 20 ha økologisk drevet landbrug. Herudover
er der opført et par nye huse langs Mandhusvej inden for
det sidste årti.
Boligbebyggelsen på vestsiden af Poppelgårdsvej er på
nær et hus opført i 1960’erne. I midten af 1960’erne blev
der foretaget en privat udstykning i 5-6 parceller i den
øvre del af Fajstrup, og i samme årti opført enkelte nye
boliger i den nedre del af byen. Enkelte nybygninger er
kommet til senere.
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Historiske billeder fra Lading-Fajstrup

Hovedstrøget gennem Lading i den østlige ende af byen
omkring 1910-12
De fem huse på nordsiden af vejen findes også i dag.
Huset med kvisten var jordemoderboligen. I det første
hus boede i 1911 en skrædder, det er måske det, det lille
hvide skilt ved siden af hoveddøren, gør opmærksom på.
Bemærk telefonpælene med luftledninger. Jydsk Telefon
var blevet grundlagt i 1895. Men der er ingen elmaster
endnu. Og bemærk også, at vejen er flankeret af vejtræer
på begge sider. I ældre tid skulle hovedlandveje være forsynet med vejtræer, hvis formål var at vise vejens forløb i
snefog, tåge og mørke, og om sommeren at give skygge
for heste og fodgængere. I første halvdel af 1900-tallet
blev hestevogne i et stadigt stigende omfang afløst af
biler med en langt større transporthastighed. Antallet af
biler steg, og da træerne stod alt for tæt på vejbanen,
kunne det ikke undgås, at der ofte skete alvorlige påkørsler og ulykker. I 1952 kom der en bekendtgørelse, hvori
der blev henstillet, at vejtræer, der stod for tæt på vejbanen, blev fældet. Til gengæld kunne der plantes nye træer
i større afstand fra vejmidten. Træfældningerne skete ret
konsekvent, mens genplantning kun i ringe omfang fandt
sted. (Billede fra Lokalarkivet i Hammel.)
Hovedstrøget i Lading i den vestlige del af byen

Fra en tid, hvor der ikke var trængsel af kørende trafik.
Fra samme periode som det ovenstående.
Huset med gavlen vendt ud mod vejen må være brugsen.
(Billede fra Lokalarkivet i Hammel.)

Postkort fra 1912
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Lading kirke ligger lidt hævet over byen på banken nord
for vejen. Bygningerne til venstre må være Bækgården,
og til højre den oprindelige Enghavegård. Vejen ser ret
smattet ud. Den har endnu ikke fået en belægning med
chaussé sten.
(Billede fra Lokalarkivet i Hammel.)

Den gamle købmandshandel i Fajstrup

Hovedgaden anno 1960’erne

Ved krydset mellem Viborgvej og Elhøjvej/Lyngballevej i
1961. Formodentlig lige inden de nuværende bygninger
blev opført og det gamle nedrevet.
På billedet ses bl.a. en automat (cigaretter?), diverse reklameskilte, for C.W.Obel tobak, Top pilsner, Shell benzin.
Bemærk de 4 køretøjer, en Ford A, årgang 1929/30, en
cykel, en knallert og en Ford Taunus, årgang 1959/60.
(Billede fra Lokalarkivet i Hammel.)

Huset først for har i tidens løb haft mange funktioner. Vist
oprindelig en høkerbutik Det var bag dette hus, at der var
en sal, som før forsamlingshuset blev bygget, tjente som
samlingssted for landsbyens beboere (og hvor der engang blev forsøgt at få oprettet en afholdsforening). Der
har været brødudsalg i huset, cykelforretning med værksted og maskinforretning i baghuset, benzinsalg (Gulf),
gasflaskedepot og håndkøbsudsalg fra apoteket i Hammel. Fortovet ser ud til at være nyanlagt, men det skyldes
måske, at der just er blevet gjort indhug i forhaverne til
anlæg af busstoppestedet. Bemærk belægningen med
chaussé sten. Sådan en belægning var der på Viborgvejen inden den blev asfalteret, og mange steder findes den
stadigvæk under den nuværende belægning. (Billede fra
Lokalarkivet i Hammel.)

Viborgvej i den østlige del af Lading

Billedet taget fra hjørnet af Viborgvej og Skjoldhøjvej.
Billedet er formodentlig fra sidste halvdel af 1960’erne.
Busstoppestedet ved smedjen endnu ikke anlagt og bilen
på vej mod Aarhus ligner en Ford Taunus model fra 1964.
I det første hus på højre hånd var posthuset indrettet, og
i huset på den anden side af vejen med gavlpartiet mod
gaden lå en købmandshandel.
(Billede fra Lokalarkivet i Hammel.)
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Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser
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 etablering 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 værdi
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 monument 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 tekniske anlæg eller skovrejsning.
Den eksisterende beskyttelse af kirkernes nære omgivelser 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 sammenhængende skov. Inden for skovbyggelinjen må der ikke placeres
bebyggelse, campingvogne og lignende.
Fredskov
De fleste private skove og alle offentlige skove er fredskov. 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 skovområder 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 terrænændringer af forskellig art. Der skal tillige tages hensyn til
fortidsminder og andre kulturhistoriske levn i skovene.

14

Potentielle naturområder
Målet er at bevare de områder, hvor det er muligt at genskabe 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 ekstensivering af landbrugsdriften. Potentielle naturområder kan
også være områder, som kan retableres 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 planter. For at bremse denne udvikling er bestemte naturtyper beskyttet gennem Naturbeskyttelseslovens § 3. Det
handler om vandløb, søer og vandhuller, moser, enge,
heder, overdrev, strandenge og strand-sumpe.
I Lading og Fajstrup er der udpeget flere beskyttede
naturområder. Nedenfor er bestemmelserne omkring de
forskellige naturtyper beskrevet nærmere:
Fredet område
Et stort område omkring Lading Sø er fredet. Selve fredningen fra 1962 går ud på at bevare Lading Sø og søens
nærmeste omgivelser, herunder at bevare udsigten til
søen. Fredningen betyder, at man inden for det fredede
areal ikke må ændre på landskabets terræn, og at de
fredede jordarealer kun må benyttes til landbrugsmæssig
dyrkning eller græsning. Man må derfor ikke opføre bygninger eller andre faste eller transportable konstruktioner,
man må ikke beplante området med planter, der hindrer
udsigten hen over arealerne.
/Planafdelingen Favrskov Kommune Januar 2012
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Landskabet omkring Lading og Fajstrup
Om landskabet omkring Lading og Fajstrup skriver borgerne følgende:
Udsigten, som man kan komme til enten via Søvejen
fra Lading eller via Lyngballevej fra Fajstrup, er et centralt sted i landskabet. Udsigten er stillet til rådighed for
Lading-Fajstrup Borgerforening af Favrskov Kommune.
Handicappede kan parkere direkte ved Udsigten. Det
anbefales andre at parkere ved Forsamlingshuset eller i
Fajstrup.
På Udsigten er der borde og bænke og her arrangerer
Borgerforeningen hvert år Sankt Hans fest. Normalt er
der dog kun naturlyde ved Lading Sø, da der ikke må
støjes på det 135 hektar store fredede område.
Fra Udsigten kan man se ud over Lading Sø og over til
skoven vest og syd for søen, hvor Troldhøj ligger.
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Troldhøj er resterne af en borg omgivet af voldgrave.
Vender man blikket mod sydøst kan man se fra Bakkevej
til gravhøjskomplekset omkring Eshøj. Møllestedet lå 25
meter højere end søens overflade.
Kigger man mod nord ligger Lading lidt højt mod højre,
hvor man kan se kirketårnet, og Fajstrup ligger lidt lavt
mod venstre.
På bakken mellem de 2 landsbyer, ca. 40 meter højere
end søens overflade, lå tidligere en mølle. Møllegården
eksisterer fortsat, men på bakken, hvor selve møllen lå,
ligger nu de 2 boligområder Møllebakken og Engbakken.
Lading Sø samt skovene giver mulighed for gå- løbe- cykel- og rideture, som næppe findes flottere andre steder i
Favrskov Kommune. Borgere fra andre områder og andre
kommuner søger da også til området for at opleve den
storslåede natur - og de er velkomne.
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Lading og Fajstrup set mod Øst

Bybeskrivelse af Lading og Fajstrup
Langs hovedvejen mellem Aarhus og Viborg findes
mange små landsbyer, to af dem er Lading og Fajstrup.
De to landsbyer er næsten vokset sammen til en by, men
de er alligevel meget forskellige.
Lading er beliggende højt i landskabet med en fantastisk udsigt til landskabet omkring Lading sø. Landsbyen
karakteriseres ved tre- og firelængede gårde, orienteret
omkring Viborgvej, samt en blanding af parcelhuse og
gamle byhuse.
Den ældste del af Lading findes øst for kirken, hvor
mange af de gamle gårde og byhuse stadig ses langs
vejen. Her findes også byens gamle Mejeri.
Landsbyen er vokset langs Viborgvej både i østlig og
vestlig retning. Mest markant er den nye bydel ”Møllebakken” og ”Engbakken” vest for byen. Mellem den gamle
bydel og den nye udstykning, ligger Forsamlingshuset og
daginstitutionen ”Lærkereden”, med børnehave og SFO.
(Etableret 1.9.1991)
Fajstrup ligger modsat Lading på tværs af Viborgvej, som
deler landsbyen i to dele. Fajstrup bliver således orienteret omkring et nord-sydgående vejforløb langs henholdsvis Elhøjvej og Lyngballevej.
Landskabeligt er landsbyen beliggende langs et dalstrøg
med Fajstrup bæk i bunden. På dalskrænterne er bebyg18

gelsen placeret mellem de mange høje træer. Fajstrup
har således et meget kuperet terræn og et charmerende
slynget vejforløb.
Bebyggelsen i Fajstrup ligner bebyggelsen i Lading med
gamle gårde, byhuse og forskellige parcelhuse. Historisk
set er landsbyens areal ikke vokset meget. Udvidelser
er sket ved at udfylde arealerne mellem de oprindelige
gårde.
Der findes flere forskellige erhvervsvirksomheder i Lading
og Fajstrup, ligesom der stadig er nogle få aktive landbrug. Der er ikke nogen dagligvarebutikker, men hvor
Viborgvej møder Fajstrup ligger en tankstation og en Grill.
Det gamle mejeri i Lading sælger oste og specialprodukter, der handles med genbrug hos Aarhusklunserne,
blomster hos Rosa og rideudstyr og foder hos LH-foder,
I Kommuneplan 09 er Fajstrup kategoriseret som landsby
og Lading som en centerby. Der er udlagt flere områder,
som åbner mulighed for at udbygge begge byer, men
Ladings status som centerby betyder, at der kan være et
større servicetilbud og interesse i udbygning af Lading.
Udbygningsmulighederne er udlagt som fortætning i byernes øvrige bebyggelse og ved udbygning af Lading skal
arealerne desuden overføres til byzone. Hvis de udlagte
udbygningsmuligheder skal udnyttes, skal der udarbejdes
en lokalplan for landsbyerne.
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Bybeskrivelse
og udviklingsmuligheder
jf. KP 09
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Borgermøde 8. september 2011
Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i
Lading inviterede i samarbejde med Landdistrikternes
Hus og Favrskov Kommunes planafdeling til borgermøde
den 8. september 2011 under overskriften:
Hvordan skal vi udvikle Lading-Fajstrup?
Ca. 60 deltog i borgermødet der blev indledt med en kort
gennemgang fra Landdistrikternes Hus med fokus på
vigtigheden af det lokale engagement for at sikre lokaludviklingen. Herefter bidrog de fremmødte, i 9 grupper, med
spændende og idérige forslag til udvikling af lokalsamfundet i og omkring Lading.
Borgermødet bar præg af en meget aktiv gruppe mennesker, der bakker op omkring udviklingen af Lading.
Landsbyrådsrepræsentanten og Lokalrådets bestyrelse
er nu ansvarlig for, at der nedsættes en eller flere grupper, der arbejder med de af borgernes prioriterede ønsker. På borgermødet meldte forskellige ildsjæle sig som
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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.).

WORKSHOP

HVAD ER GODT?
•
•
•

Sammenholdet, engagementet og gejsten i Lading
Lading har en aktiv borgerforening
Indkøbsmulighederne i Lading
- Ostebutikken/Mejeri
- Tanken
- Minikøbmand
- LH Foder
- Maskinforretning
- Pizzaria
De aktive landbrug
Kirken og sognegården
Daginstitution – ”Lærkereden”
Naturen i og omkring Lading
- Udsigten
- Søen
Lading har gode fællesarealer (legeplads, boldbaner osv.)
Lokalposten
Beliggenhed i forhold til de større byer omkring Lading

•
•
•
•
•
•
•

HVAD ER BÅDE GODT OG MINDRE GODT?
•
•
•

Adgangsforholdene til Lading Sø kunne være bedre
Kulturaktiviteter – alting foregår i Hammel
Infrastrukturen kunne godt være bedre
- Busforbindelserne er ikke gode nok

HVAD ER SKIDT?
•
•
•
•
•
•
•

De unge mangler et værested/aktiviteter
Der mangler indendørs/udendørs sportsfaciliteter
Lading ligger dårligt i forhold til busselskabernes zonesystem (det er dyrt at tage til Århus
med bus)
Nogle i Lading savner opbakning fra Favrskov Kommune
Byen er opdelt - Viborgvejen har megen trafik
Fjernvarmen er dyr
Det er mindre godt hvis man lukker SFO´en
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SWOT ANALYSE
S (STYRKER)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fællesskab, sammenhold og engagement
Ladings beliggenhed i forhold til bl.a Randers og
Århus – vi er reelt ikke ”udkant”
Den flotte natur
Kirken
Lærkereden (institution)
Lading har et godt samlingssted i forsamlingshuset
Lading har fornuftige huspriser
”Ladingposten”
God befolkningssammensætning med mange
ressourcestærke familier
Lading har gode ildsjæle

W (SVAGHEDER)
•
•
•
•
•
•
•
•

O (MULIGHEDER)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Urbanisering - befolkningstilvækst
Mere by – der er mulighed for udbygning,
herunder byudvikling i gamle Lading
Der er fokus på landsbyerne i Favrskov qua det
igangværende projekt.
Lading er kategoriseret som udviklingsby
Rammerne omkring forsamlingshuset
Aktiviteter i forsamlingshuset
Idræts-/Multihal
Motorvejen kan give vækstmuligheder
Bedre busforbindelser
Seniorboliger
Erhvervsliv/Let industri
Ny webside for Lading/Fajstrup

Der er reelt 3 byer i byen
Der er for få i Lading til ”de store drømme”
Der mangler fritidsaktiviteter
Lading kan blive en ”soveby”
På grund af infrastrukturen er man tvunget til at
have bil
Der mangler belysning på stisystemerne
Det er svært at tiltrække børnefamilier hvis
fritidsfaciliteterne ikke er tilstede
Der mangler stisystemer

T (TRUSLER)
•
•
•
•
•
•
•
•

Varmeværket leverer for dyr varme hvilket kan
hindre tilflytning
Motorvejen kan dele befolkningen – trafikken
kan blive lagt for tæt på Lading
De unge er generelt mindre engagerede i landsbyfællesskabet
Lukning af Lærkereden
Kommunale besparelser
Den nuværende cykelsti gennem byen er for
smal og usikker
Lading kan blive en soveby
Lukning af de faciliteter der er i byen – såvel
butikker som andre erhverv

UDVIKLINGSØNSKER

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lading skal have et aktivitetshus/multihal
Udbygning af forsamlingshuset
Stisystemer skal synliggøres og udbygges
- Nye etableres
- Alle stier skal ”bindes sammen”
- Gangsti om søen
Åbning af lukkede vandløb
Viborgvej
Cykelsti langs Viborgvej
Udstykning i Lading – nye boliger
Erhvervsbyggeri mod øst
Pensionist-/ældreboliger (Olde-kolle)
Øget turisme
Billigere fjernvarme
Varmeledning fra Hammel/Hinnerup medførende bedre varmepriser
Idrætshal med aktivitetslokaler og cafeteria
Transitordning
Rideklub
Faciliteter til ungdommen
Tennisbaner
Udendørs kombineret basket-/boldbane
Udbygning af Lærkereden i forhold til at kunne bevare SFO´en
Petanquebaner i midten af byen (ved forsamlingshuset)
Ungdomsklub
Kunstig sandstrand ved søen
- Søen skal være så ren at man kan bade i den
”Cirkelbus”, der binder Lading til resten af Favrskov kommune
Fredagscafe
Flere kulturelle arrangementer
Trafik udenom Lading
Motorvej syd om Lading
Vuggestue
Busforbindelser mellem centerbyerne
Sen skolebus fra SFO
Bedre integration af nye borgere – ”Velkomst til nye borgere”
Nye oaser
Pasningsmuligheder for 0-3 årige
Diskoaftener
Fitness i naturen
Hjemmeside for Lading
”Nytte-fælleskaber”
- Byttebørs
Plæneklipper kan deles
Æbler i overskud
Kørselsordninger

BORGERNES PRIORITERING AF UDVIKLINGSØNSKERNE
•

STISYSTEMER/ NATUREN

•

IDRÆT OG KULTURHUS

•

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR

•

ARRANGEMENTER OG FÆLLESSKAB
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STISYSTEMER/ NATUREN
•

Stisystemer skal synliggøres og udbygges
- Nye etableres
- Alle stier skal ”bindes sammen”
- Gangsti om søen

•

Kunstig sandstrand ved søen
- Søen skal være så ren at man kan bade i den

•

Åbning af lukkede vandløb

•

Fitness i naturen

HVORDAN KOMMER VI VIDERE?
Når der skal laves friluftslivsprojeker, stier og andet på arealerne i det åbne land, er det altafgørende, at lodsejerne er med på idéen og, at der laves aftaler om færdsel og brug af arealerne.
Det kan være en rigtig god idé at involvere Favrskov Kommune i projektets startfase. Ligsom det
også kan være nyttigt at følge med i, om der er stiprojekter og friluftslivsprojekter i gang i nabolandsbyerne, som eventuelt kan sammentænkes med egne projekter.
Det er vigtigt at lave en god projektbeskrivelse, hvor projektet konkretiseres via tekst, foto og kortmateriale, som beskriver præcis hvad man gerne vil lave, og hvor det skal opføres/ anlægges.
Projektbeskrivelsen bruges både til at formidle projektet overfor kommunen, men også til at søge
penge ind til at realisere projektet.
Der kan søges fondsmidler til rigtig mange friluftslivsprojekter. På friluftsrådet.dk kan hentes inspiration og vejledning til hvordan friluftslivsprojekter planlægges.
Når man planlægger i det åbne land er det vigtig at have nogle ting for øje. Fredninger, beskyttet
natur og andre bestemmelser som beskrives på kort side 12, kan spænde ben for udførelsen af
nogle projekter. Ligeledes er det en god idé at kigge på kortet over landskabet på s. 15 når man
laver projekter i landskabet.
Nogle projekter kan kræve en, eller flere forskellige, tilladelser fra kommunen, derfor skal projekter
sendes ind til Favrskov Kommune til godkendelse.

Der findes mange forskellige stiprojekter eks. “Spor i Landskabet” og
“Kløverstierne”
Friluftsrådet har lavet en bog om Stier:
“Stier- inspiration til planlægning og
forvaltning” som kan hentes på Friluftsrådet.dk
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IDRÆT OG KULTURHUS
Lading skal have et aktivitetshus/multihal

HVORDAN KOMMER VI VIDERE?
Der udarbejdes en projektbeskrivelse som sendes til forhåndsgodkendelse hos Favrskov Kommune.
Heri skal det beskrives hvad projektet går ud på og hvor der findes et egnet areal.
På baggrund af projektbeskrivelsen udarbejes et konkret projekt.
Landsbyrådet, Lag- Favrskov og diverse fonde kan ansøges om midler til projektet.
Hvis forhåndsgodkendelsen er positiv, skal der søges en landzonetilladelse og byggetilladelse hos Favrskov Kommune.

Der vil skulle indsendes særskilt materiale til godkendelse ved Favrskov Kommune for projekter, der
kræver det. Det er ikke tilstrækkeligt, at projektet er nævnt her i udvikllingsplanen.
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TRAFIK OG INFRASTRUKTUR
•

Viborgvej

•

Cykelsti langs Viborgvej

•

Trafik udenom Lading

•

Motorvej syd om Lading

•

Busforbindelser
- Mellem centerbyerne
- Sen skolebus

HVORDAN KOMMER VI VIDERE?
Ønskerne til infrastruktur og trafik er nogle Favrskov Kommune eller Vejdirektoratet skal deltage i på den
ene eller anden måde.
I forbindelse med landsbyudviklingsprojektet for de 18 landsbyer, bliver der foretaget en prioritering blandt
de indkomne ønsker/ansøgninger til trafik- og vejprojekter.
Vejdirektoratet er myndighed på Viborgvej. Det er Vejdirektoratet, der skal søges om tilladelser til cykelsti,
en omlægning af trafikken og endelig også beliggenhed mv. af motorvej.
Busdriften i Favrskov Kommune varetages primært af Midtrafik, mens skolebusserne varetages af Favrskov Kommune. Ønsker til skolebusserne kan forelægges Kommunen, som vil tage indsendte forslag
med i prioriteringen.

Der vil skulle indsendes særskilt materiale til godkendelse ved Favrskov Kommune for projekter, der kræver det. Det er ikke tilstrækkeligt, at projektet er nævnt her i udvikllingsplanen.
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ARRANGEMENTER OG FÆLLESSKAB
•

Ungdomsklub

•

Fredagscafe

•

Flere kulturelle arrangementer

•

Diskoaftener

•

Nytte-fælleskaber”
- Byttebørs
- Plæneklipper kan deles
- Æbler i overskud
- Kørselsordninger

HVORDAN KOMMER VI VIDERE?
Her er det bare med at få etableret nogle arbejdsgrupper eller udvalg, som kan stå for at planlægge og
afholde de forskellige sociale arrangementer i byen. De beskrevne ønsker er alle tiltag, som kan gennemføres uden deltagelse af mydnigheder eller andre udenforstående.
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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 henholdsvis attraktive levevilkår eller nye arbejdspladser i Landdistrikterne. 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 positiv 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 arbejder 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.

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, børneteater, musik, dans og andre rammer for trivsel og samvær. 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 muligheden 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

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.

Tuborgfondet
Tuborgfondets formål er at virke for samfundsgavnlige
formål, særlig til støtte for dansk erhvervsliv. Fonden støtter 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.

www.byggerietsildsjaele.dk

Ansøgningsfrist: Løbende.

Friluftsrådet
Friluftsrådet yder støtte via Tips- og lottomidler til friluftslivet,
herunder bl.a. materialer og udstyr til friluftsaktiviteter, faciliteter og udstyr, der øger befolkningens forståelse for naturen samt mulighed for friluftsaktiviteter, etablering af f. eks.
overnatningshytter, lejrpladser, skibe, naturskoler, informationscentre 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
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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

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 Danmark, Norden, EU og øvrige lande.
Yderligere information:
www.tilskudsbasen.dk
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LADING-FAJSTRUP

For yderligere oplysning kontakt
Planafdelingen
Torvegade 7
8540 Hammel
Kontaktperson i Lading-Fajstrup
Carl Erik Andrsen
Udviklingsplanen for Lading-Fajstrup kan ses på www.favrskov.dk

