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Ansøgning om tilskud til opsætning af hegn omkring ”Byens 

frugtplantage” 

Vi søger hermed om tilskud til opsætning af hegn omkring ”Byens frugtplantage” på den gamle sportsplads syd for 

Idom kirke. Se tegning nederst i ansøgningen.  

Indhegning af området er nødvendig på grund af områdets mange dådyr, rådyr og harer. 

Det er planen at indhegne et område på 50 x 50 meter, svarende til 2500 kvm. og udlægge flis, som 

ukrudtsbekæmpelse, rundt om træerne. 

Der er indhentet tilbud fra skoventreprenør Jakob Nielsen, Idom og fra Poda Hegn. 

Tilbuddene er vedlagt.  

Etableringen af frugtplantagen er påbegyndt i 2018 af en frivillighedsgruppe med Mogens 

Vennevold og undertegnede i spidsen. Der er plantet 20 frugttræer. Alle er foræret af 

borgere i området. Plantning, vanding, renholdelse mv. varetages af frivillighedsgruppen.  

Træerne er pt. beskyttet af en midlertidig indhegning. 

Det er hensigten at øge arealet med frugttræer og evt frugtbuske de kommende år.  De første plantede træer er alle 

indkøbt i planteskole, men det er planen, at vi i foråret 2020 arrangerer en podeaften, hvor vi sammen laver nye 

træer til frugthaven.  

Det er ambitionen at ”byens frugthave” skal rumme et alsidigt udvalg af frugttræer, som er velegnet til den vestjyske 

jord og det vestjyske klima. Alle træer er og skal være forsynet med skilte, der viser sortsnavn og alder, så havens 

brugere og besøgende får et indtryk af, hvilke sorter, der klarer sig bedst under de givne forhold. Og selvfølgelig 

også, hvordan de enkelte sorter smager, hvornår de modner, hvor længe de kan holde sig osv. 

Frugtplantagen er placeret omtrent midt på vandre- og motionsstien fra PLEXUS ud omkring AKELA-hytten ved 

Ringkøbingvej. En sti, der løber gennem et kuperet, billedskønt landskab langs Idom Å, og fra frugtplantagen er der 

en fantastisk udsigt ned over Idom Kirkeby. 

Allerede i dag er stien en meget benyttet rute til vandre- og løbeture. Vi tror, motions-stien vil friste endnu mere, når 

frugtplantagen blomstrer og når man kan nyde et æble undervejs….. 

Vi håber også, at frugtplantagen vil blive flittigt benyttet af Idom Skole og daginstitutionen Solkær – som et sted, 

hvor man kan forene teoretisk undervisning med praktisk viden – som et sted, som man går eller løber hen, som et 

sted, hvor man også har lyst til at gå på æblerov efter skoletid…..  

Byens have passes af frivillighedsgruppen og projektets grundidé er, at frugthaven er 

fælles for alle borgere. Her er alle velkomne. Her må alle spise af frugten. 

Og når haven om nogle år (forhåbentlig) producerer så mange æbler, at vi også skal lave 

æblemost, er alle velkomne til at være med, smage og tage med hjem. Vi har allerede 

en fælles æblepresser, som vi deles om. 
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Baggrund 

Frugtplantagen passer fint ind i Borgerforeningens vision: ”Fra hver har sit eget til 

sammen har vi meget”. 

Visionens grundidé er at styrke fællesskaberne i området gennem ”fælles-skaber-

kultur”. Her vil vi øge bevidstheden om, at vi alle er medansvarlige for områdets og 

hinandens udvikling.  

Fælles-skaber-kultur er et ønske om at dele endnu mere end vi deler i dag. Det kan 

være materielle ting, men det kan også være socialt samvær og relationer. 

Byens Frugtplantage er en del af fælles-skaber-kultur. Der udvikles et fællesskab 

omkring udvikling og vedligehold af frugthaven, ligesom den forhåbentlig udvikler sig 

til at være et hyggeligt samlingssted om sommeren. Et sted vi kan være fælles om og 

et sted, hvor vi udvikler og udveksler viden om og interesse for nyttehaver. 

 

Det søger vi om: 

Jf. vedlagte tilbud søger vi om 16.281,88 kr incl. moms til 200 meter hegn, pæle, låge 

mv. og 30 kbm. flis. 

Arbejde med opsætning af hegnet og udlægning af flis klares ved frivilligt arbejde. 

 

Med venlig hilsen     Michael Lisbygd 

 

 

BLÅ: motionsstien 
RØD: Byens frugthave 


