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

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

Forord

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

Den forventede effekt af projektet er, at det kan være med 
til at skabe den videre udvikling i de mindre landsbysam-
fund i Favrskov og give aktørerne de nødvendige redska-
ber til at videreudvikle netop deres lokalområde.

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

/ Favrskov Kommune og LAG Favrskov 2012
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Lidt om Voldum
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Voldum er en dynamisk landsby i den østligste del af Favr-
skov Kommune. Der er et tæt sammenhold i Voldum, og 
det ser man på de mange ting, landsbyen har at byde på.

Købmanden og hallen er det naturlige centrum. Her løber 
man over hinanden, og det giver en følelse af, at der ikke 
er langt til nogen, man kender.

Byrådet besluttede i 2011 at lukke Voldum skole, men  
ikke så snart var den uvelkomne beslutning taget, før der 
var gang i initiativerne omkring en ny friskole. I dag er 
Voldumegnens Friskole en af kommunens bedste skoler 
med stor tryghed for børnene, en tæt dialog med foræl-
drene og en meget høj faglighed.  Det, at man på så kort 
tid har kunnet få et ualmindelig spændende skolemiljø op 
at køre, er et af de tydeligste eksempler på  fællesskabet i 
Voldum. 

I Voldum ønsker man at skabe rammerne for at alle kan 
leve et godt liv, og det hjælper vi hinanden med. Der er 

dygtige dagplejemødre, en fin børnehave og for de al-
lerældste et lokalt plejehjem.

I Voldum eller Rud kirke afholdes der gudstjeneste hver 
søndag, og sognet har sin egen sognepræst, hvilket kom-
mer alle til gode.

Med en halv times kørsel til Århus og et kvarter til Randers 
er det naturligt, at mange vælger at bo godt og billigt i Vol-
dum og arbejde i en af de store nabobyer. Men i Voldum 
er der også mange dygtige  håndværkere, så der er ikke 
meget, der ikke lader sig lave lokalt.

Voldum og Clausholm Slot har altid været knyttet til hin-
anden. Og med det store gods følger også en smuk skov 
og et fantastisk vådområde. Naturen er aldrig langt væk i 
Voldum, og det benytter adskillige sig af. 

/ Borgerne i Voldum



Voldums beliggenhed
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Voldum før 1911
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Lige syd-øst for Voldum på vej imod Skader findes 
Solbjerg. Et helt enestående udsigtspunkt tæt på flere 
kilder og Voldum Vandværk. Det var i meget gamle dage 
med stor sandsynlighed et helligsted. Neden for Solbjerg 
på markerne ved Rigtrupvej er der fundet stenøkser og 
flinteredskaber. I Voldum blev der ved etableringen af 
Solgårdsvænget udgravet en mindre jernalderlandsby.  
Der er fundet romerske mønter og vikingesmykker i 
jorden ved Voldum. Vi er blot de næste i en lang række af 
generationer, som har fundet ud af, at Voldum er et godt 
sted at bo.

At Voldum har fået en ubenægtelig plads i danmarks-

historien skyldes smukke piger og stædige mænd.  
Pigernes historie begyndte med fortællingen om Anna So-
fie Reventlov, der løb hjemmefra for at gifte sig med sin 
konge. Det foreløbigt sidste kapitel blev skrevet af Steffen 
Brandt med sangen om den mystiske Line Jørgensen fra 
Voldum.

De stædige mænd – og kvinder - findes stadig i Voldum. 
Når kommunen ikke vil hjælpe med at sørge for idrætsfa-
ciliteter, så bygger man da bare selv en hal . Nedlægger 
kommunen folkeskolen, opretter man selv en fremsynet 
friskole.

Sejheden i Voldums befolkning er der flere historiske 
eksempler på.  I 1753 gjorde bønderne omkring Voldum 
oprør, fordi hoveriarbejdet ved Clausholm tog et urimeligt 
omfang.  De etablerede en arbejdsvægring og blev slæbt 
i retten. De tabte deres sag, men var med deres oprør 
med til at skabe bevægelsen frem imod hoveriets ophør.
 
I slutningen af 1800-tallet var Bolette Sørensen lærerinde 
i Voldum, og hun skriver i en af sine bøger: Folkene i 
Voldum havde i min ungdom skyld for at ville være noget 
selvbevidste og konservative i retning af ikke at ville lære 
af andre eller gøre noget for at følge efter andre.
 De havde deres egne meninger. 

Voldums historie



Smedien i VoldumKøbmand MadsenRutebilstationen 1959

Voldum Rytterskole 1870

7

Voldums historie er uadskillelig fra Clausholm Slot. Slot-
tets op og nedture har påvirket byen, og indtil for et par 
generationer siden var slottet stadig meget vigtigt for 
området som arbejdsplads.

I sin storhedstid i 1700-tallet var der i Voldum bl.a. 
urmager og parykmager. Og Voldum Kirkes store stør-
relse skyldes udelukkende, at den ved opførelsen i 1606 
kunne afspejle fromhed og velstand på det nærliggende 
Clausholm Slot.

Voldums historie har gennem tiderne spejlet landets 
historie.  I 1800-tallet blomstrede andels- og forenings-

livet. Der blev bygget andelsmejeri, brugsforening, fælles 
kølehus, forsamlingshus og et missionshus, der dog vist 
aldrig fik den helt store opbakning. Der har været afholds-
forening, kegleklub, husmoderforening og landarbejder-
forening i byen. De fleste af initiativerne havde deres tid 
og findes ikke længere. Men den folkelige ånd er blevet 
holdt i live. Og det skyldes formentlig, at der i Voldum 
findes en række store familier med generationers rødder 
i området samtidig med, at der i dag er kommet en del 
tilflyttere til, som også har sat deres mærke på Voldums 
samtidshistorie

Historien i Voldum er spændende og let tilgængelig, for 
vi har som en af de få landsbyer vores eget museum i 
Nielstrup. Her kan man opleve historien helt tæt på og få 
fortalt de fortællinger, der gør Voldum til et levende sted 
med rødder i historien og blikket rettet ud i fremtiden.
I Voldum snakker vi med hinanden. Historien lever ikke 
kun i bøger, men også ved at man spørger. Derfor er 
historieskrivningen i Voldum stadig i gang. Mennesker er 
ikke anonyme i Voldum. De er en del af den historie, der 
skrives lige nu. 

/ Borgerne i Voldum

Voldum 1842-1899, Målebordsblade KMS
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Voldum ligger i et kuperet landskab, hvor terrænet falder 
mod nord, ned mod de store eng- og vådområder ved 
Clausholm Slot.

Voldum kirke er omkrandset af en 300 m kirkebyggelinje, 
samt en kirkeindsigt mod syd og vest samt en såkaldt 
Provst Exner fredning.

Beskyttet sten - og jorddige
Sten- og jorddiger udgør en landskabelig, biologisk og 
kulturhistorisk værdi. En del af disse diger er derfor 
beskyttede. Beskyttelsen betyder, at digerne ikke må 
sløjfes, ændres eller beskadiges. Det betyder, at sten- og 
jorddiger ikke må sprøjtes eller gødskes mv. og at etable-
ring af gennemkørsler i digerne heller ikke er tilladt. 

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

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

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

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

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

Fredskov
De fleste private skove og alle offentlige skove er fred-
skov. Det vigtigste krav er, at fredskovsarealerne skal 
være bevokset med skov, der holdes i god stand og på 
længere sigt forbedres. Træerne må ikke fældes, før de 
er hugstmodne, og de skal hugges, så de ikke ødelægger 

skovens variation og stabilitet. På nyfældede skovom-
råder eller i områder, hvor træerne er væltet på grund af 
storm, skal der plantes skovtræer, som f.eks. bøg, eg, 
ask, gran og fyr. I fredskovene er der ligeledes forbud 
mod udstykninger, husdyrhold, byggeri og terrænæn-
dringer af forskellig art. Der skal tillige tages hensyn til 
fortidsminder og andre kulturhistoriske levn i skovene.

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

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

I Voldum er der udpeget flere beskyttede naturområ-
der, som ligger koncentreret mellem Skanderbogvej og 
Jordemodervej inden for kortet til højre. Alle disse beskyt-
tede naturområder er udpeget som beskyttede søer og 
vandhuller. Nedenfor er beskrivelsen af bestemmelserne 
omkring søer og vandhuller:

Søer og vandhuller er beskyttede, når de er over 100 m². 
Den åbne vandflade og det tilstødende vådområde med 
vand- og sumpplanter indgår i det beskyttede areal. Be-
skyttelsen omfatter både de naturligt forekommende søer 
og vandhuller, men også de menneskeskabte, hvor der 
har udviklet sig et karakteristisk plante- og dyreliv. Søer 
under 100 m² er beskyttede, når de ligger i en af de be-
skyttede naturtyper, hvis det samlede område er på min. 
2500 m². Søer under 100 m² er beskyttede, når de indgår 
som en del af et beskyttet vandløb. Der må ikke foretages 
ændringer i tilstanden af beskyttede søer.

Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser
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Landskabet omkring Voldum er præget af kontraster. 
Kommer man fra  syd ad vejen fra Mejlby kører man igen-
nem et fladt landskab med et bredt udsyn over store sam-
menhængende marker. Specielt om sommeren kan det 
være helt overvældende at komme fra syd imod Voldum, 
når de store marker står rapsgule eller hvedemarkerne 
bølger som et kolossalt hav.

Kommer man derimod til Voldum fra øst, er landskabet 
helt anderledes. Her går vejen igennem et kuperet land-
skab hen over Skader Å eller af højderyggen fra Skader 
til Voldum med en helt enestående udsigt ud over Mygind 
Skov, ja helt til Randers.

Den nordlige vej til Voldum går op ad bakke. Fra de store 
enge og vådområder omkring Clausholm Slot, forbi avls-
gårde ved Clausholm og til en lille bakketop med udsigt 
ind over Voldum by.

Standser man et øjeblik og kigger ind over byen, så ser 
man straks smørhullet.  En by i læ bag de store bakker 
med gamle kildevæld mod nord - og mod syd på behørig 
afstand af Clausholm Slot, der på godt og ondt satte livs-
betingelserne for befolkningen i Voldum, dengang  hoveri 
var normen og lighed undtagelsen.

Landskabet omkring Voldum

Men hvad så mod vest. Hvor går vejen da hen?  Mod 
vest smelter Voldum by sammen med Bramstrup og 
Nielstup for at nå pastoratets ydergrænse ved Rud kirke.  
Det er fra den lille bakke-top inden Rud Kirke, at man ser 
solnedgangene mod vest. Herfra kan man se solens sid-
ste stråler rammer områdets ældste bygning. Den gamle 
Rud kirke fra 1100-tallet. 

Og så har vi næsten glemt det smukkeste ved landskabet 
omkring Voldum, Mygind Skov og Hvalløse Enge. My-
gind Skov er karakteriseret ved snoede vandløb, gamle 
egetræer og store bøge. Masser af fugle – også sjældne 
– samt rådyr og stilhed. Den er varieret og byder på flere 
forhistoriske minder og magiske pletter. I 2012 blev der 
i forlængelse af skoven etableret et vådområde, som 
strækker sig fra Mygind Skov og ud imod Hvalløs Enge. 
Her kommer vi i løbet af få år til at få et af Østjyllands 
mest interessante fugleområder, og de fantastiske mulig-
heder for at opleve naturen og skovens mangfoldighed og 
stilhed på de mange stier bliver endnu mere unikke, end 
de er i dag.  

/ Borgerne i Voldum
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Voldum består af landsbyerne Voldum, Nielstrup og 
Bramstrup, der efterhånden betragtes som ét samlet 
byområde - Voldum, en meget langstrakt landsby.

Bebyggelsen i Voldum består næsten udelukkende af 
enfamiliehuse. Herudover er der enkelte gårdbebyggelser 
og forskellige fælles bygninger som skolen, hallen samt 
Rud kirke og Voldum kirke. 

Mod vest danner bebyggelsen en husrække på hver sin 
side af Voldum Rud Vej. Længere inde i byen er der kun 
huse på sydsiden af vejen, mens man her oplever mar-
kerne ligger helt ind til byen.

De ældste huse er placeret tæt på vejen, nogle dog med 
en lille forhave. 

Ved Solgårdsvænget er der mod Voldum Rud Vej opført 

Bybeskrivelse

en mindre tæt-lav bebyggelse og syd herfor en traditionel 
parcelhusbebyggelse i begyndelsen af år 2000.
Længst mod øst ved Østervænget og Møllevænget er der 
i løbet af 1970’erne opført et stort antal parcelhuse.
Ud ad Clausholmvej ligger flere erhvervsvirksomheder og 
bagved, på Dalsbrovej ligger et nyere beboelseskvarter 
med en blanding af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Bebyggelsen i Voldum er generelt meget varieret i udtryk, 
dette skyldes især at landsbyen er blevet bebygget over 
en lang årrække. De gamle landsbykerner fornemmes 
stadig med kirkerne og andre fælles bygninger, hal og 
skole. Mellem de gamle landsbyer er bygget boliger. Fæl-
les for husene i Voldum er en lav bebyggelse i 1 eller 1½ 
etage med saddeltag.

/ Favrskov Kommune
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Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i 
Voldum inviterede i samarbejde med Landdistrikternes 
Hus og Favrskov Kommunes planafdeling til borgermøde 
den 31. august 2011 under overskriften:

Hvordan skal vi udvikle Voldum ? 

Ca. 40 deltog i borgermødet der blev indledt med en kort 
gennemgang fra Landdistrikternes Hus med fokus på 
vigtigheden af det lokale engagement for at sikre lokalud-
viklingen. 

Herefter bidrog de fremmødte, i 8 grupper, med spæn-
dende og idérige forslag til udvikling af lokalsamfundet i 
og omkring Voldum. 

Borgermødet bar præg af en meget aktiv gruppe menne-
sker, der bakker op omkring udviklingen af Voldum.

Borgermøde 30. september 2011

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

Efter borgermødet har borgerne i landsbyen arbejdet 
videre med visioerne for Voldum. Det følgende resume 
fra borgermmødet er derfor et revideret resume opdateret 
efter den udvikling der har fundet sted siden borgermødet 
d. 30. september 2012. 

Ligesom borgerne har udarbejdet et visionspapir: ”Stre-
ger til en strategiplan for udviklingen i Voldum og omegn” 
som er indsat som bilag til udviklingsplanen se s. 22.
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HVAD ER GODT?

• Sammenholdet  og  gejsten i Voldum 

• Der er flere generationer i Voldum – god population

• Voldums Idrætsforening (NVUI)

• Voldum har et godt foreningsliv

• Naturen

• Voldums beliggenhed – tæt på større byer/arbejdspladser samt motorvejen

• Huspriserne er ok i Voldum

• Voldum har faciliteterne 

• Skolen/SFO er overgået til Voldumegnenes friskole med SFO.

• Bank/Sparekasse (er nu lukket)

• mange små erhvervs virksomheder. (Købmand, Børnehave, Dagplejer, Lægehus, Plejehjem, 

Kirkerne, Hallen, Forsamlingshuset, Clausholm Slot).

Workshop

HVAD ER BÅDE GODT OG MINDRE GODT? 

• Erhvervslivet er svingende

• Byen er ”stille” for de unge

• Parkeringsforholdene ved forsamlingshuset kunne være bedre

• Det kan være svært at komme med i Voldums fællesskab, hvis man ikke er en del af idrætslivet 

eller ikke har børn.

• De lave boligpriser kan sende et forkert signal

HVAD ER SKIDT? 

• Den kommunale skole lukker

• Offentlig transport - infrastruktur

• Der er tung trafik gennem byen

• Manglende kommunal vedligeholdelse

• Manglende udbud af byggegrunde 

• Der har været debat om ”mega-vindmøller”
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Swot analyse 

• Sammenholdet, engagementet og evnen til at 

få fællesarrangementer på benene - Voldum 

lader sig ikke slå ud, men tager kampen op

• Voldums lokalråd

• Naturen omkring Voldum

• Der er gode muligheder for nye familier

• Byens størrelse og dennes rolige udvikling

• God blanding mellem bolig og erhverv

• Der er flere generationer i Voldum – god popu-

lation

• Hallen, lægehuset og sparekassen (Er lukket)

• Friskolen

S (STYRKER)

O (MULIGHEDER) T (TRUSLER)

W (SVAGHEDER)

• Flytning af stadion hen til hallen (Et punkt der er 

afklaret som ikke ønsket i Voldum)

• Flere udstykninger (Mulighed for alternativ byg-

geri, Energineutral byggeri)

• Friskole (er iværksat)

• Friplejehjem

• Indkøbssolidaritet – ”Voldum minicenter”

• Køb af egen bus

• Naturen m.m. – der kan skabes nye fritidsaktivite-

ter (Grusgraven, Stier, Pilgrimsområde)

• Voldum skal  generelt udnytte sin beliggenhed

• Udbygning af blandet bolig/erhverv

• Udvikling af Voldum som energirigtig (bæredyg-

tig) by

• 

• Der kan blive for få borgere til at løse ildsjæ-

leopgaverne i Voldum og dermed kan byens 

udvikling trues

• Skolens eksistens

• Plejehjems lukning

• Lukning af købmanden, lægehuset og spare-

kassen (Sparrekassen er lukket)

• Endnu dårligere offentlig transport

• Manglende kommunal godkendelse af blandet 

bolig/erhverv (”Gardin Lis” fik nej)

• For billige huse kan medføre tilflytning af socialt 

belastede borgere

• Voldum er et yderområde i Favrskov kommune

• Manglende politisk indflydelse 

• Svære vilkår for den lokale købmand

• Dårlig kollektiv trafik - Man er ofte nødsaget til 

at have 2 biler

• Manglende ungdomsaktiviteter ud over sporten

• For få lokale arbejdspladser

• Voldumborgerne tænker for traditionelt
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Udviklingsønsker

• Friskole

• Fri-vuggestue og fri-børnehave i tilknytning til 

friskolen

• Friplejehjem

• Købmanden bevares

• Lægehuset bevares

• Nuværende serviceniveau er fastholdt

• Flere fra Voldum i byrådet

• Erhvervsudvikling og dermed flere lokale arbejds-

pladser (Kontorfælleskaber, Erhvervsnetværk)

• Profilering af Voldum og området omkring

• Landsbypedel

• Fællesordninger (Lektiehjælp, Sygepasning, Kør-

sel, Undervisning, Udnyttelse af ressourcer, Frivil-

ligt ungdomsarbejde)

• Et ”stilleområde” med markerede stier

• Motionsstier omkring byen

• Stisystemer (Mountainbike, Geochacing, shelters)

• Grønne områder med naturlegeplads

• Naturområde ved Clausholm Enge

• Put-and-take  v/Clausholm

• Øget turisme til Voldum/Clausholm

• Bed and Breakfast

• P-pladser ved forsamlingshuset

• Besøgsgård

• Spejderhus

• 4H aktiviteter

• Minicenter og andre faciliteter beliggende ved hal-

len

• Udendørs fitness

• Udendørs skatebane

• Netcafe

• Digital informationstavle/byskilt

• ”høm-høm-posestativ” - hundetoilet

• Bedre busforbindelser

• Flere byggegrunde – øget udstykning, Olle-kolle, 

Projekt alternativt byggeri på 10-15 grunde, Valg-

frie byggemuligheder

• ”Voldum-vognen”  - Lokal bus

• Letbane fra Randers til Århus

• Trafik dæmpende foranstaltninger.

• Rundkørsel ved kirken

• Organisten skal skabe musikliv blandt børn og 

unge

• Egnsteater

• By-events

• ”Meet the people of Voldum”

• Internet og mobilnet

• Kørselscentral på internettet

• Noget vi er kendt for

• Voldum Bryghus

• Voldum i Verdensklasse

• Voldum er en blomstrende by

• Mobilisering af Voldums ældre

• Naturbørnehave

• Udendørs servering ved hallen

• Ungdoms-/medborgerhus

BORGERNES PRIORITERING AF UDVIKLINGSØNSKERNE 

•	 INFRASTRUKTUR OG TRAFIK MOD 2013
•	 VOLDUM SOM ATTRAKTIV BY
•	 UDSTYKNING
•	 NATUREN
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INFRASTRUKTUR OG TRAFIK MOD 2013

•	 Bedre busforbindelser

•	 Omfartsvej

HVORDAN KOMMER VI VIDERE?

Busdriften i Favrskov Kommune varetages primært af Midttrafik, mens skolebusserne varetages af Favr-
skov Kommune. 
Ønsker til skolebusserne kan forelægges Kommunen, som vil tage indsendte forslag med i prioriterin-
gen. 

Hvert fjerde år udarbejder Region Midtjylland, der har ansvaret for den regionale kollektive trafik, en plan 
for den kollektive trfik i regionen, herunder Favrskov Kommune. Ønsker til den regionale kollektive trafik 
skal fremsendes til Region Midtjylland.

En omfartsvej ved Voldum fremgår ikke af kommuneplanens hovedstruktur.

Der skal 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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•	 Landsbypedel

•	 Fællesordninger, såsom:

 - Lektiehjælp

 - Sygepasning

 - Kørsel

 - Undervisning

 - Udnyttelse af ressourcer

 - Frivilligt ungdomsarbejde

•	 Fokus på de unge

 - Voldum skal være en ungdomsby

•	 Friplejehjem

     

VOLDUM SOM ATTRAKTIV BY

HVORDAN KOMMER VI VIDERE?

Her er det især en masse frivillige, der skal på banen. Det er måske et spørgsmål om, at benytte de 
sociale medier i endnu højere grad, for at gøre opmærksom på  tiltag, arrangementer og lignende i 
landsbyen.

Etablering af et friplejehjem vil kræve Favrskov Kommunes medvirken.

Der skal 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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UDSTYKNING

•	 Flere byggegrunde – øget udstykning

 - Olle-kolle

 - Projekt alternativt byggeri på 10-15 grunde

 - Valgfrie byggemuligheder – blandede boligtyper

HVORDAN KOMMER VI VIDERE?

I Kommuneplanen er der udlagt i alt cirka 4 hektar til nyt boligbyggeri med plads til cirka 35 boliger. Ved 
Solgårdsvænget er der også stadigvæk mulighed for at opføre et par nye boliger.

Der er udlagt boligområder indenfor en 12-årig planperiode og en 30-årig planperiode.

Mellem Voldum Rud Vej og Revens Møllebæk er udlagt et nyt boligområde. Forinden området kan tages 
i brug til formålet, skal der udarbejdes en lokalplan, der viser hvordan hele området kan komme til at se 
ud.

Arbejdet med en lokalplan bliver først igangsat, når en ejer gerne vil udstykke og bebygge arealet. 

Der ligger ligeledes flere muligheder for at omdanne eksisterende landbrugsejendomme indenfor lands-
byafgrænsningen til boligformål, f.eks. olle-kolle, eller andre bolig-fællesskaber.

Der skal 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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•	 Stisystemer mm

 - Et ”stilleområde” med markerede stier

 - Motionsstier omkring byen

 - Mountainbike

 - Geochacing

 - Shelters

•	 Grønne områder med naturlegeplads

     

NATUREN

HVORDAN KOMMER VI VIDERE?

Nye stier, om det er motionsstier eller andre, er ofte et spørgsmål om at rette henvendelse til de respek-
tive ejere om lov til at benytte arealerne til en trampesti eller lignende. På denne måde kan man måske 
hurtigt få realiseret et ønske.

Hvis der skal laves anlæg i naturen, som mountainbike-bane, naturlegeplads eller shelters, skal der 
rettes henvendelse til Favrskov Kommune. Et sådant anlæg vil oftest kræve en landzonetilladelse, forud 
for etableringen.

Etableringen af disse tiltag, starter med at en arbejdsgruppe laver en projektbeskrivelse, og får lavet 
aftaler med lodsejere, hvis det er påkrævet, eller indsender en projektansøgning til Favrskov Kommune, 
hvis det kræves.

Voldum lokalråd har allerede arbejdet med forslag til motionsstier omkring Voldum. Se bilag 2.

Der skal 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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Støttemuligheder

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

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

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

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

Yderligere information:
www.realdania.dk

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

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

www.byggerietsildsjaele.dk

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

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

Yderligere information og ansøgningsmateriale:

www.friluftsraadet.dk 

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

Ansøgningsfrist: Løbende.

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

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

Ansøgningsfrist: 15. maj og 1. december.

Yderligere information og ansøgningsmateriale:
www.matas.dk

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

Ansøgningsfrist: Løbende.

Yderligere information og ansøgningsmateriale:
www.tuborgfondet.dk 

Nordea Fonden
Nordea Fonden yder støtte til projekter, der fremmer det 
gode liv, dvs. enten er sunde for sjæl eller legeme. Fonden 
fokuserer på fire områder, Sundhed, motion, natur og kultur, 
og vægter aktiviteter af høj kvalitet og originalitet, som aktivt 
involverer mange mennesker. Der ydes støtte til projekter 
i alle størrelser og på såvel lokalt, regionalt som nationalt 
niveau.

Ansøgningsfrist: Løbende.

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

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

Yderligere information og ansøgningsmateriale:

www.trygfonden.dk

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

Yderligere information:

www.tilskudsbasen.dk
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Streger til en strategiplan for udviklingen i Voldum og omegn 
Voldum har indtil nu været et samfund med en stor sammenhængskraft, og Voldum har haft en stabil 
byudvikling. Dette skyldes blandt andet at rigtig mange med familiebånd til egnen tidligere valgte at slå 
sig ned i deres hjemby efter, at de selv havde stiftet familie. Imidlertid er det tvivlsomt, om denne relative 
stabile udvikling vil fortsætte. Der er allerede nu tegn på, at ikke helt så mange ”Voldum-børn” vælger at 
bosætte sig i byen efter endt uddannelse. Det er en naturlig udvikling, som blandt andet er en følge af 
koncentrationen af job, service og kultur i de større byer.
Desuden er det usikkert, om den nuværende størrelse af Voldum vil være tilstrækkelig til også i frem-
tiden at sikre et velfungerende samfund med lokale institutioner i form af skole, forretning og kollektiv 
transport. Den generelle udvikling i samfundet spejles også i  Favrskov kommune, hvor det går imod 
koncentration af institutioner og service i større byer. Vi må konstatere, at den politiske bevågenhed for 
landsbyernes problemer og behov i denne sammenhæng ikke er stor.

Hvis ikke vi selv gør noget lokalt, kan vi forvente, at Voldum på et tidspunkt overgår fra at være en dyna-
misk landsby til at være et samfund i afvikling.  Det ville være en skam, og det ønsker vi ikke. Nedenstå-
ende streger til en strategiplan for de næste 15 års udvikling i Voldum og omegn er tænkt som et udtryk 
for ønsket om at udvise ‘rettidig omhu’. Vi vil gerne beskrive en række visioner for udviklingen i Voldum-
egnen til inspiration for borgerne, lokale initiativtagere, for politikerne og for mennesker, der kunne få 
lyst til at blive en del af vores fællesskab. Voldumegnen har i modsætning til en række af andre trængte 
mindre samfund en stribe af åbenlyse kvaliteter, der giver et godt afsæt for at tro på, at der er en fremtid.
Voldum er 20 minutters kørsel fra det dynamiske industri- og uddannelsesområde i Århus Nord. Der er 
15 minutter til Randers og med kun 7 minutter til motorvejsforbindelse er Voldum de facto placeret tæt 
på en af de største danske trafikårer.

Voldum er et spændende sted at bo, fordi folk kommer hinanden ved og der foregår mange forskellige 
aktiviteter i byen

Voldum er placeret midt i en naturperle med fantastiske muligheder for at udfolde sig i naturen. Trafikalt 
ligger Voldum rigtig godt. Få minutter fra motorvejsnettet og tæt på storbyerne Århus og Randers. Det 
giver let adgang til et stort arbejdsmarked og til mange handelsmuligheder.

Tidligere var Voldum præget af landbruget. I dag er der mange mindre virksomheder i byen, men om-
kring Voldum er der en række større landbrug, der stadig bidrager til egnens identitet.  

Fremtidsperspektiver:
Vi tror, at det er nødvendigt at sikre en stadig tilflytning til Voldum for at sikrer Voldum en størrelse, som 
giver grundlag for børnehave, skole og den nødvendige service for vores ældre borgere. Opretholdelsen 
af handelsmuligheder og det rige foreningsliv er ligeledes afhængig af, at byen har en vis størrelse.

Hidtil har Voldum oplevet en relativ homogen udbygning. Den eksisterende boligmasse i Voldum består 
overvejende af parcelhuse og enkelte udlejningsboliger. Hvis vi ønsker at tiltrække nye mennesker til 
byen, mener vi, at fremtiden må byde på muligheder for mere differentierede bosætningsformer.

Vi oplever i disse år en større segmentering af danskerne og ønskerne til forskellige boformer afspejles i 
dette. Derfor har vi arbejdet med forskellige scenarier for udbygning af Voldumegnen, der har til hensigt 
at øge forskelligheden i de boligtyper, man finder i byen. Vi vil meget gerne kunne tiltrække familier, 
der kan finde deres drømmebolig i Voldum samtidig med, at de føler sig tiltrukket af alt den nærhed et 
samfund som vores har at tilbyde. Vi vil derfor gerne kunne tilbyde gode leje- og andelsboliger til dem, 
der gerne vil bo lidt tættere og ikke ønsker eller har mulighed for at erhverve sig en ejerbolig. Vi vil gerne 
vise, hvordan bestemte områder i Voldum og omegn egner sig rigtig godt til etablering af bofællesskaber 
og oldekoller af forskellig art. Og endelig vil vi gerne arbejde med en udbygning af boligmassen uden for 
bykernen i Voldum. 

Bilag 1

”Streger til en strategiplan for udviklingen i Voldum og omegn” er udarbejdet af borgerne i forbindelse 
med udarbejdelse af udviklingsplanen for Voldum.
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I løbet af det næste halve år er det derfor vores hensigt at komme i dialog med lokale lodsejere for at 
høre, hvordan de ser på mulighederne for udstykning. Og derefter gå i dialog med kommunen om mulig-
heden for at lave en strategi for nye udstykninger.

Vi vil desuden udarbejde et strategipapir for, hvordan vi i nærområdet fra Voldum og ud til Hornslet kan 
begynde at samarbejde omkring udviklingen af området. Vi har som små samfund i udkanten af større 
kommuner fælles kår, og vi tror, at man med fordel kan arbejde for at skabe en fælles identitet for områ-
det på tværs af kommunegrænserne. Endelige vil vi arbejde med at beskrive mulighederne for at skabe 
endnu bedre vilkår for nye initiativer i forhold til at markere Voldum som et attraktivt tilflytningsområde.

Vi skal arbejde med kortmateriale, der beskriver mulige private udstykninger. Vi skal gerne lave nogle 
demografiske fremskrivninger for Voldum, der kan underbygge vores argumenter. Vi skal bearbejde 
ideerne fra fremtidsmødet. Vi skal lave skitserne til en reklamekampagne og begivenheder, der skaber 
positiv opmærksomhed i medier.

/ Borgerne i Voldum
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Voldum Lokalråd:      
Forslag til Motionsstier omkring Voldum

Kort med indtegnede 4 ruter
  

      

Rute: Markering:      Navn:       Område:            Antal afm. pæle

Rute. 1: Rød rute Voldum	 	Rundt	I	Voldum	by	-	til	udsigtspunkt	 	 18

Rute. 2: Grøn rute Skader Å	 Voldum	til	Mygind	skov	og	tilbage						 	 20

Rute. 3: Blå rute Sofie Amalie	 Sofie	Amalievej,	Bramstrup,	Voldum	Rudvej								 14

Rute.	4:	 Lilla	rute	 	Mygind skov	 Mygind	skov	rundt																																																			 18
 
                                     Ialt	70	stk.

Bilag 2
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Tilladelser:
Rute. 1: Rød rute  Passerer udelukkende på offentlig vej, der ikke kræver tilladelse

Rute. 2:  Grøn rute  Bevæger sig ind i privat skov tilhørende Clausholm slot. Tilladelse   
                                                      er meddelt.

Rute. 3: Blå rute  Passerer udelukkende på offentlig vej, der ikke kræver tilladelse

Rute.	4:	 Lilla	rute	 	Bevæger sig i privat skov tilhørende Clausholm slot. Tilladelse 
                                                      er meddelt.

Nærmere	beskrivelse	af	Motionsstier	ved	Voldum

No: Farve Navn: Tilstand: Afm.: Naturforh.: Km: Anmærkn.:

1 Rød sti Voldum God/dårlig Pæle Højt/lavt 3,6 Udgår fra kirkepladsen i Voldum og går 
ad Skadervej og op af Gl. Hallingvej 
mod syd til bænk. Derefter tilbage til 
Skadervej og rundt gennem byen og 
tilbage til kirkepladsen.

2 Grøn sti Skader å God Pæle Højt 5,1 Stien kan være fedtet i skoven
Udgår fra kirkepladsen og går ad 
Clausholmvej mod nord og til højre for 
enden af byen ved nr. 341. Grusvejen 
fortsætter over i et gammelt mergelspor 
ind i skoven. Følg pælene. Passerer over 
Skader å og går tilbage via Grevens 
møllehus til Rigtrupvej og tilbage til 
kirkepladsen.

3 Blå sti Sofie 
Amalievej

God Pæle Middel 4,5 Grus og asfaltveje. 
Udgår fra kirkepladsen mod syd ad Sofie 
Amalievej og til højre ad Baskærvej. For 
enden af denne drejes igen til højre ad 
Bramstrupvej til Voldum Rudvej. Her 
drejes igen til højre mod øst tilbage til 
Kirkepladsen.

8 Lilla sti Mygind skov God/dårlig Pæle Højt 5,1 Grusveje. Tillladelse er indhentet
Udgår fra lille P-plads langs vej 600 m. 
øst for Clausholm slot ad Mygindvej. Følg 
stien afmærket med pæle mod nord og 
øst rundt om skoven, der fortsætter i 
Schildensejevej over Mygindvej mod syd. 
For enden af denne ved T-kryds drejes til 
højre og følg vejen tilbage til P-pladsen

Voldum	Lokalråd
Uffe Amstrup / Gert Jacobsen
Den 12. december 2012
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