HELHEDS- OG
FREMTIDSPLANER FOR
UNDERUP, TORP OG
VORBJERG

ANSØGNING OM MIDLER TIL OMRÅDEFORSKØNNELSE

VISION
Vi bor midt i historien og midt i naturen.
Vi binder fortid, nutid og fremtid sammen i bæredygtige
fællesskaber og fortællinger.
Vi skaber levende aktiviteter og attraktive områder, der
appellerer til aktiv udfoldelse, samhørighed, ro og
eftertænksomhed.
Vi tager afsæt i det, der er unikt for vores område.
Vi er Underup, Torp & Vorbjerg…

MISSION
•

Vores lokalområde er kendetegnet ved synlighed,
sammenhæng og samhørighed. Der er
genkendelighed i de ting vi skaber og opbygger.
• Sammenhængskraft ift. faciliteter, skiltning og
samlingssteder.

•

Vi synliggør vores attraktive områder:
• Gudenåen
• Slaggård Banke
• Kastanjeplænen
• Hjertebyer og indfaldsveje

•

Vi inspirerer til aktiv udfoldelse:
• Fælles aktiviteter
• Festlige samlinger

AMBITIONER

•

At vores lokalområde hænger sammen med vores naboer: Vestbirk,
Lundum, Ejer Bavnehøj.
• Gennem genkendelighed ift. skiltning, vartegn osv. Vi forventer,
at Horsens Kommune laver en plan for området.

•

At vores lokalområde indgår i et landsbyfællesskab med Horsens
Kommunes andre landsbyer.
• Vi er et stærkt netværk og en drøm om, at blive en del af fx. en
”landsbyrute”, hvor Horsens Kommune understøtter
landsbyernes seværdigheder og kan være sammenhængende
med landsbyernes egne naturstier.

•

At vores lokalområde er attraktivt for såvel beboere som besøgende.
• Vores område bliver mere synligt for nye beboere og for gæster
til vores attraktive områder

ORGANISERING
Foreningen for godt
naboskab – Underup
og Omegn

Vi har igennem Tryg Landsby fået erfaring i udførsel og
implementering af projekter af denne type.
Vi har allerede afviklet idemøde i forbindelse med den
lokale sommerfest 2019 og har herefter valgt at det er
bestyrelsen for ”Foreningen for godt naboskab – Underup
og omegn” som tegner styregruppe for projekterne.

Styregruppe for
Ansøgning om
Områdeforskønnelse

Projektgruppe
Slaggård Banke

Projektgruppe
Gudenåen

Projektgruppe
Vartegn

Synlighed – Sammenhæng - Samhørighed

SYNLIGHED - FORTID

“En af de mest imponerende højgrupper i hele landet” – sådan har Nationalmuseet omtalt de fredede gravhøje ved Slaggård Banke.
Området kan med sine 109 meter over havets overflade også være med i superligaen, når vi snakker danske “bjerge”.
Til sammenligning er Sukkertoppen 108 meter, Himmelbjerget 147 meter og Ejer Bavnehøj 170 meter. Fra toppen af Slaggård Banke
er der en fantastisk panorama-udsigt – til Ejer Bavnehøj i nord, Gudenådalen mod vest og Purhøj ved Horsens Fjord mod syd. I klart
vejr er det også muligt at spotte mindst syv kirketårne horisonten rundt.
Underup vandskel adskiller Hanstedåens og Gudenåens vand. I fortiden var der faktisk kun ca. 300 meter tørt land på strækningen
mellem Porskær mose og Handsted åens oprindelige løb. Moderne tiders bortskaffelse af vandet med grøfter, drænledninger og
udrettede vandløb gør det vanskeligt at forestille sig det – men i fortiden har området omkring Underup vandskel formentlig haft en
ganske særlig betydning som en oplagt og tør færdselspassage, der har samlet vejene fra syd til nord. På den måde har området
omkring Nim Skov og Underup været en vigtig færdselsåre for datidens mennesker. Måske er det også derfor, at der mange år tilbage
i tiden har boet mennesker her på egnen, hvilket man med al tydelighed kan se, når man bevæger sig rundt i landskabet, hvor
jernalderhøje og gravrøser sætter deres tydelige præg på landskabet.

SYNLIGHED - NUTID

I dag ligger mange af områdets skønheder hengemt. Indsatser som ”Skolesporet”, ”Infoplancher ved
Kastanjeplænen” og ”Stjerne- og Fuglekiggertårn med shelter” ved Slaggård Banke har dog i de seneste par år
været med til at sætte fokus på området og synliggjort nogle af de muligheder, historier og oplevelser, der kan
findes for besøgende i området. Skiltning ved hovedvejene viser adgang til Slaggård Banke, men for besøgende
udefra er det ikke synligt, hvad området gemmer på – og hvad fx. ”Slaggård Banke” reelt kan byde besøgende på
af oplevelser. Disse indsatser har i høj grad været drevet af Foreningen for godt naboskab – Underup og omegn.

SYNLIGHED - FREMTID
Der er store potentialer i at skabe sammenhæng i synligheden af områdets seværdigheder – bredt set.
Fra Højlandskabet, Den genfundne Bro, Vandkraften i Vestbirk og til vores lokalområde.
Vi ønsker os, at der skabes synlighed omkring vores område gennem skiltning og ved sammenhæng – så gæster
ledes fra fx Ejer bavnehøj eller Den genfundne bro til vores område. Vi forestiller os, at Horsens Kommune kan
understøtte denne bevægelse gennem en helhedsorienteret områdeplan, der sætter fokus på vores unikke høj- og
sølandskab.
Det kan være gennem både skiltning, infotavler, infofoldere og kort – som cykel- og vandrestier.
Synlighed handler for os også om at vores lokale vartegn er harmoniserede – og at de er placeret med markører
ved såvel indfaldsveje og hjertebyer som ved andre seværdigheder.

SAMMENHÆNG
I Foreningen for godt naboskab – Underup og Omegn tror vi på, at der er synergi i at samtænke potentialer for alle
Landsbyerne i Horsens Kommune. Dette kunne fx gøres ved at lave sammenhængende landsbyruter, cykel- og
vandreruter eller oplevelseskort, der går på tværs af alle kommunens landsbyer. Vi har noget at byde på i
landsbyerne – og vi vil gerne arbejde sammen.
I vores lokalområde findes mange af kommunens væsentligste seværdigheder: Ejerbavnehøj, Gudenåen, Den
genfundne Bro og Vestbirk Vandkraft. En stærk profilering af området som samlet hele – fx under en fælles
brandingstrategi eller fortælling om sø- og højlandskabet – ville bidrage til, at gæster i området får
sammenhængende oplevelser af vores lokalområde som både historisk, geologisk og biologisk er bundet sammen
af særegne markører, der binder tråde gennem fortid, nutid og fremtid.
I nærområdet omkring Underup og omegn vil vi skabe sammenhæng i måden, hvorpå vores samlingssteder,
infomaterialer, indfaldsveje og konstruktioner opføres. Der skal være genkendelighed i materialer, farver,
formidling, narrativer og opførsel, der skaber sammenhæng mellem samlingsstederne på fx. Vorbjerg Høje,
Landingspladsen ved Bredvadmølle (Gudenåen), Slaggård Banke og Kastanjeplænen i Underup. Vores
Hjertebyer: Underup, Vorbjerg og Torp har fælles vartegn, der binder dem sammen.

SAMHØRIGHED
I området omkring Underup og omegn er vi samhørige med den historie og natur, vi befinder os midt i – og med
hinanden og vores gæster.
Områdeforskønnelse handler for os ikke bare om at skabe fysiske markører, men også om relationelle
samlingssteder, der bidrager til, at områdets fællesskaber vokser sig stærke og bæredygtige.
Vores ønsker om forskønnelse skal således ikke alene skabe smukke områder, men også attraktive og aktive
områder, hvor mennesker har lyst til at samles omkring aktiviteter, fortællinger og handlinger.
Samhørighed handler om, at de ting vi skaber er målrettet aktiviteter, der binder mennesker sammen på tværs af
generationer, ståsteder og værdier.
Vi ønsker, at områdets samhørighed bliver synligt og sammenhængende, således at besøgende mærker det
stærke fællesskab, de står midt i - og som binder tråde tilbage til fortiden og som inspirerer til fremtidige
bevægelser.

BAGGRUND OG HISTORIK
Foreningen for godt naboskab blev stiftet for beboere i det
tidligere Underup sogn – for at fremme områdets interesser,
sammenhængskraft og aktiviteter. Området dækker 288
personer.
Underup, Torp & Vorbjerg var i 2017 Tryg Landsby under
Horsens kommune, hvilket har kickstartet udviklingen af
området.

Kastanjeplænen

Stjernekiggertårn

Stjernekiggertårn & shelterprojektet blev gennemført af frivillige
fra området med finansiering fra Friluftrådet.
Projekter gennemført:
• Kastanjeplænen
• Skolesporet
• Stjernekiggertårn & shelter
• Tryg Landsby

Skolesporet

Tryg Landsby 2017
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IDÉMØDE SOMMERFEST 2019
Efter fællesmøde vedr. områdefornyelse i oplandet til
Brædstrup og Horsens som blev afholdt i Vinten
forsamlingshus, afholdte Foreningen for Godt naboskab
idemøde omkring udviklingen af vores område – alle ideer var
velkomne, store som små.
Idemødet havde til hensigt at få indput til den fremtidige
udvikling af området, herunder aktiviteter og tiltag.
På mødet kom mange gode forslag frem, som styregruppen har
valgt at fordele i forskellige ansøgningspuljer herunder
områdefornyelsespuljen.

IDÉER FRA IDÉMØDE 2019
OMRÅDEFORSKØNNELSE:
-

-

Gadekær ved Kastanjeplænen
Madpakkeskur med infocenter ved
parkeringspladsen, Slaggårdbanke.
Forbedret parkeringsmuligheder Slaggård Banke.
Madpakkeskur med infocenter ved Gudenåen.
Skilte generelt i området med oplysninger om
seværdigheder/stjerner/fugle
Konsulentbistand til områdeforskønnelse.
Fartbegrænsning 40 km Vejchikane med træer i
Underup.
Inddækning/afskærmning af Torp mejeri.
Stisystem sammenhængen mellem Vestbirk, Underup
og Lundum.
Trampesti ved Handsted å
Mountainbike rute (ovenstående sti)
Egetræer vartegn med stensætning i området (kan
udbredes til andre landsbyer)
Frugttræer (frugt lund).
Naturpark, branding af området seværdigheder og
natur.
Landsby ruten i hele Horsens Kommune. Landsbyer
melder ind med seværdigheder som Horsens
Kommune laver et kort/rute over.
Tarzan- og blancebane ved Slaggårdbanke.
Fælleshus i områder for foreninger.
Badesø
Thomas Dambo trold i området.
Insekthoteller (§18 arrangement)

NEDRIVNINGSPULJE:

ANDET:

-

-

Torp mejeri

LANDSBYRÅDET:
-

Julebelysning Møgelbjerg (109 m), Vorbjerg
Kælkebakke i området (evt. med kunstgræs)
Toilet og vand ved shelter
Fotobog af beboer i området
Vildmarksbad og transportabel sauna
Udstyr til shelterområde, bålpander mv.
Grønttag på skur Kanstanjeplænen

KULTUR OG FRITIDSPULJEN:
-

Sæbekasse løb
Fælles kunstprojekt hvor borgerne
deltager i processen.
Udendørs filmarrangement.
Veterantræf ved parkeringen
Slaggårdbanke

-

Fokus på vores historie
Pixibog til nyfødte i området
Skiltning i området (henvisning til
shelter)
Mobilmast
Damefest
Skiltning ved shelter (tag affald med,
feedback fra brugerne)
Hjerteløber i forbindelse med
hjertestarter.
Veteranklub
Fælles fisketur
Banko
Viceværtfunktion shelter
Instagramvæg
Ko-lau.
Højtlæsning i skumringen.

SLAGGÅRD BANKE
Beskrivelse
Som alternativ til et naturcenter, kunne man opføre et vartegn, der er attraktivt og
seværdigt at besøge i sig selv – og som fortæller, at hér er noget særligt at
opdage.
Vartegnet kunne med fordel være genkendeligt fra andre steder i Horsens
Kommune og inspirere til nysgerrighed, kreativitet, leg og bevægelse.
Vartegnet skal binde an til fortidens gravhøje, forestillinger og overtro – og være
sammenhængende med områdets naturoplevelser og bæredygtige fællesskaber.
Vartegnet kunne fx. være en Thomas Dambo Trold i lighed med de trolde, der er
opført på Langelinje.
Opførelsen kunne evt. foregå i en samskabende proces med lokale.

Økonomi
Vi kender ikke prisen for en Thomas Dambo Trold, men Horsens Kommune har
tidligere købt to til Langelinje og må dermed kende de økonomiske
konsekvenser.
Vurdering 150.000 kr. (gæt da vi ikke kan finde prisen)

Tidsplan
Opsætning i 2023

SLAGGARD BANKE
Økonomi:
Beskrivelse:
Som kombination til oplæg 2, ønskes ved den eksisterende parkeringsplads ved
Slaggård Banke, etableret et læskur med infoplancher til cyklister, vandrende og
besøgende på højene. Yderligere skal der etableres en stenlabyrint, så børn og
barnlige sjæle kan lege på/med disse naturlige elementer. Stene skal også bidrage til
fortællingen omkring områdets tilblivelse.
Skuret skal etableres i samme udseende som ved Kastanjeplænen i Underup.
I skuret skal der monteret plancher med info om området, historien om gravhøjene og
dyrelivet. Det samme layout på plancher kan opsættes ved den genfundne bro,
kraftværket i Vestbirk og Kastanjeplænen i Underup så besøgende får en samlet
oplevelse.

Ud fra erfaringer fra Tryglandsby, ansøges der om 150.000 kr.
til skuret, 25.000 kr. til infoplancher og 50.000 kr. til
stenlabyrinten.
Skuret skal opføres af håndværkere, og plancherne skal
udføres af professionelle grafikere i samarbejde med
foreningen. Plancher skal udføres grafisk som ved
Kastanjeplænen for at opnå sammenhæng af
informationsskilte i området.
Stenlabyrinten udføres med sten fra området og placeres på
græsarealet ved parkeringspladsen. Udføres med hjælp fra
anlægsgartner, samt områdets landmænd. Udføres med store
sten på min 0,5 m i diameter, så der kan hoppes/leges
på/mellem stenene.

Tidsplan:
Skuret, infoplancher, stenlabyrint ønskes opført i 2020-2021

Horsens Kommune:
Idéen kan videreføres til de andre Landsbyer i Horsens
Kommune, hvor det samme skur og plancher kan opføres ved
de lokale seværdigheder. Dette for at få samhørighed i hele
Kommunen.

VARTEGN FOR OMRÅDET
Beskrivelse:
Som indgang til foreningens område, ønskes plantet egetræer som kombineres med
stensætning enkelte steder omkring træerne. Stensætningen kan enten være
pigstensbelægning eller rund stensætning med bunddække af Efeu.
På kortet er angivet placeringer hvor der kan plantes i alt 17 stk. egetræer.

Økonomi:
1 stk. stort egetræ i en højde af 3-4 meter koster ca. 2.500 – 3.000 kr. pr stk. plantes
af anlægsgartner.
Foreningen bidrager med stensætningen.
Bunddække etableres af anlægsgartner, omkostning ca. 2.000 kr. for ca. 4 m² inkl.
forbedring af jord.
Samlet ansøgning vil derfor være derfor være på ca. 92.000 kr.

Tidsplan:
Egetræerne ønskes plantet i 2021

Horsens Kommune:
Ideén kan videreføres til de andre landsbyer i Horsens Kommune, hvor hver landsby
får 10-16 stk. egetræer som skal plantes ud ved indgangen eller seværdigheder i
landsbyernes eget område. Horsens kan markerer disse på kort over ”Landsbyruten”

Foto fra eksisterende områder hvor der kan plantes egetræer og etableres
stensætning

GUDENÅEN – Læskur / infocenter
Beskrivelse:

Økonomi:

På den eksisterende rasteplads ved Bredvadsmølle ønskes etableret et læskur til
kanosejlende og andre besøgende.

Ud fra erfaringer fra Tryglandsby, ansøges der om 150.000 kr. til
skuret og 25.000 kr. til infoplancher.

Skuret skal etableres i samme udseende som ved Kastanjeplænen i Underup.
I skuret skal der monteret plancher med info om området, historien om den gamle
Bredvad Mølle, Gudenåens historie samt hvilke dyr der lever i Gudenåen / området.

Skuret skal opføres af håndværkere, og plancherne skal udføres af
professionelle grafikere i samarbejde med foreningen. Plancher
skal udføres grafisk som ved Kastanjeplænen for at opnå
sammenhæng af informationsskilte i området.

Der ønskes at få sammenhæng for det samlet område, hvor der henvises til den
genfundne bro og omvendt, således at de besøgende ved den genfundne bro bliver
ledt videre til de andre skønne områder i nærheden.

Tidsplan:

Det samme layout på plancher kan opsættes ved den genfundne bro, kraftværket i
Vestbirk, Slaggård Banke og Kastanjeplænen i Underup således at de besøgende får
en samlet helhedsoplevelse.

Skuret og info plancher ønskes opført i 2022

Horsens Kommune:
Idéen kan videreføres til de andre Landsbyer i Horsens Kommune,
hvor det samme skur og plancher kan opføres ved de lokale
seværdigheder. Dette for at få samhørighed i hele Kommunen.

SAMLET BUDGET
Vi har forsøgt at vise det samlede budget, samt delbudgetter for foreslåede projekter i
området, som vi alle forventer vil bidrage væsentligt til områdets forskønnelse.

Projekter

Udgift

Slaggård Banke – Unika (kunst/leg)

150.000 kr.

Slaggård Banke – Læskur, infoplancher & stenlabyriant

225.000 kr.

Gudenå – Infoplancher & rasteskur

175.000 kr.

Vartegn – branding & synliggørelse

92.000 kr.

TIDSPLAN FOR IMPLEMENTERING
Vi ønsker i naturcenteret at inspirere til udnyttelse af området og dets kvaliteter som er overset af
mange. Dette er et stort projekt, men vi mener i Foreningen, at vi med hjælp fra Horsens Kommune kan
løfte projektet.
De øvrige projekter ses realiseret hver år i en 4. årig proces.

2020

Slaggård Banke
Læskur
Plancher
Sten labyrint

2021

Vartegn
Egetræer

2022

Gudenåen
Læskur
Plancher

2023

Slaggård Banke
Unika kunst
Udvikling af
området

KONKLUSION
Vi ønsker med denne ansøgning at bygge videre på den gode trend der er for vores
område. Det er et lille område med mindre landsbyer, men vi ønsker at vise at vi kan skabe
mirakler selvom vi ikke er blandt de største. I fællesskab kan vi løfte opgaven og vise
naturen og historien frem for alle, for derved at skabe positive oplevelser og synlighed på
området og dets mange kvaliteter. Områdeforskønnelse skal inddrage de lokale og
bidrage til aktivitet og sammenhold ved opbygning af noget vi alle er stolte af
Vi kan se at de faciliteter der er skabt indtil nu benyttes af mange brugere, lokale som ude
fra. Stjernekiggertårnet bookes og benyttes næsten hver weekend, ligesom
”madpakkeskuret” på kastanjeplænen benyttes af vandrerne og grupper der besøger
området – Det giver appetit på mere…
Med fokus på Gudenåen, Slaggård Banke og ”indgangspartier” til området, ønsker vi at
skabe en sammenhæng for vores lille område, samt inspirere andre små lokalsamfund til at
kopiere eller implementere ideerne. Vi siger: Her er dejligt at bo og her sker noget
positivt!
Vi har vist delprojekter som samlet vil skabe en forskønnelse, brug og information omkring
området. Med delprojektet Naturcenter, ønsker vi at inspirere kommunen til at samle
formidling af naturen og historien hvor den er og ikke kun på museet – formidling og
læring skal ske i naturen.
Måske kan skabelonen til nogle af disse projekter være med til at skabe skabe
genkendelighed i hele kommunen.

OVERSIGTSKORT

Gudenåen
Læskur / infocenter
Vartegn ved
Slaggård Banke

Vartegn i området
Egetræer

”LANDSBY RUTEN”
Vi landsbyer har så meget at vise
– og vi vil så gerne have besøg.
I Foreningen for godt naboskab –
Underup og Omegn tror vi på, at der
er synergi i at samtænke potentialer
for alle Landsbyerne i Horsens
Kommune.

VOERVADSBRO

GRÆDSTRUP
DAVDING
SLAGBALLE

TØNNINGTRÆDEN

GANTRUP
YDING
VESTBIRK
SATTRUP
UNDERUP

KATTRUP
ØRSKOV

LUNDUM
RÅDVED

GUMSTRUP
VEDSLET
ASSENDRUP
ELBÆK

Dette kunne gøres ved at lave
landsbyruten, hvor man ledes rundt
til kommunens større seværdigheder
samtidig med at de mindre
seværdigheder i landsbyerne
kommer på kortet.

SERRIDSLEV
HALDRUP

VRØNDING

SEJET
UTH
USTRUP

HVAD HAR I ANDRE LANDSBYER
AT BYDE IND MED!
ENDELAVE

