Høstmaskine til våde arealer, Whisky fremstilling, opgradering af forsamlingshuse
og nye aktivitetspladser, der er 6 nye LAG projekter på vej.
Der var rift om de begrænsede midler, da bestyrelsen for LAG Randers-Favrskov behandlede 11
ansøgninger på bestyrelsesmødet 11. maj. 6 spændende projekter blev indstillet til støtte fra LAG
Randers-Favrskov, og flere af de projekter der fik afslag blev opfordret til at søge igen.
De 6 bevilligede projekter har en samlet sum på 5.640.999 kr., og LAG Randers-Favrskovs puljer
finansierer 1.079.800 kr. Derudover indgår der frivilligt arbejde, egen finansiering og andre
fonde/puljer i den samlede sum.
2 af projekterne har en direkte jobskabende effekt (Sall Whisky Destilleri og Demonstrationsmodel
af høstmaskine), og det er målet at der skabes 7 fuldtidsarbejdspladser.
Derudover er der givet tilsagn til 4 projekter, som vil arbejde med at sikre de gode rammer
omkring aktiviteter i landdistriktet.
Øster Bjerregrav Aktivitetspark
Ansøger: Øster Bjerregrav Aktivitetspark, v. Bjarke Nordentoft
Samlet sum: 1.752.135 kr
Der etableres 2 legepladser, skaterpark, overdækket pavillon og der plantes træer. Frivillige
monterer skaterbanen, planter træer og lægger fliser i pavillon. Der indgår frivilligt arbejde for
27.500 kr., og der er indsamlet 154.000 kr. lokalt. Elrofonden har bevilliget 500.000 kr., og flere
andre fonde/puljer har bevilliget midler. Projektet vil give en rigtig fin plads i Øster Bjerregrav.
Bevilliget: LAG pulje 50.000 kr. Randers Kommunale LAG pulje 150.000 kr.
Udvikling af Farre Forsamlings- og Kulturhus
Ansøger: Farre Kultur og Idrætsforening v. Jesper Brixen
Samlet sum: 1.265.386 kr
Forsamlingshuset opgraderes med nye toiletter, nye gulve, lofter, varme, terrasse, isolering,
handicapadgang, fibernet, AV udstyr m.v. Der indgår frivilligt arbejde for 168.000 kr. Et
velfungerende hus giver bedre muligheder for at have fokus på aktiviteter. Der er kommet nye
kræfter til i byen.
Bevilliget: LAG pulje 50.000 kr. Favrskov Kommunale LAG pulje 100.000 kr.
De søger Landsbyrådet, og der kan være potentiale i at søge Lokale- og Anlægsfondens pulje til
handicaptoiletter og rampe.
Udvikling og konstruktion af demonstrationsmodel af høstmaskine til vådområder
Ansøger: CURRU-TEK ApS
Samlet sum: 699.074 kr
Der udvikles og testes en demonstrationsmodel, der skal kunne klippe meget våde områder. Græs
m.v. fra de våde områder kan anvendes til biogas, og dyrefoder til en-mavede husdyr, idet der på
sigt forventes at der kan ekstraheres proteinholdigt foder gennem forarbejdning af høstet
biomasse, eftersom kvaliteten af den høstede biomasse forventes at ligge i top. Fremmer
muligheden for effektiv naturpleje af vådområder, hvis pleje successivt vanskeliggøres pga.

synkende overfladeniveau og generelt øgede nedbørsmængder. Det er blevet svært at slå meget
bløde, våde arealer, og der er behov for innovation på området. Det forventes at der skabes 4
arbejdspladser 2 år efter afslutning af projektet.
Bevilliget: LAG pulje: 285.000 kr.
Cimbrica Whisky Destilleri
Ansøger: Martin Sejr Nielsen
Samlet sum: 612.000 kr.
6 unge mænd går sammen om at starte et Whisky destilleri. Der vil blive brugt lokale økologiske
råvarer til fremstillingen. Fra whiskyen er tappet går der 3 år før den må sælges som Whisky. Vil
sælge ”moon-shine” i mellemtiden og andele i lagrede whisky-tønder. Forventer 3 arbejdspladser
efter 4 år.
Bevilliget: LAG pulje: 244.800 kr.
Energioptimering af Hald Forsamlingshus med tag, solceller og murværk
Ansøger: Hald Forsamlingshus
Samlet sum: 1.011.920 kr.
Bevilliget: 50.000 kr.
Samlet sum 1.011.920 kr., heraf 70.000 kr. frivilligt arbejde.
Forsamlingshuset i Hald ønsker at energioptimere huset med nyt tag med solceller, og i samme
ombæring udskiftes fugerne i huset. Sokkel, gulv, kloak, isolering m.v. er bragt up to date i tidligere
projekter. Lettere at have aktiviteter i et hus der er i orden.
Bevilliget: LAG pulje 50.000 kr. Randers Kommunale LAG pulje 100.000 kr.
Et aktivt samlingssted for lokalområdet
Ansøger: Vester Velling Idrætsforening
Samlet sum: 300.484 kr.
Idrætsforeningen i Vester Velling ønsker at opgradere arealet ved idrætspladsen til et
familiesamlingssted. Der etableres legehus, 2 små tipier, hest, balancebom, klatrevæg, sansegynge
og rutchebane. Derudover grillhytte og pavillon til ophængning af hængekøjer, som alternativ til
shelters. Der indgår 12.000 kr. i frivilligt arbejde.
Dele vil kunne støttes af Friluftsrådet. Søger Landsbyråd og Elrofonden. De har været i god
konstruktiv dialog med Elrofonden.
Bevilliget: LAG pulje 50.000 kr.

