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Oplysninger om ansøger
Ansøger
Ansøgertype

Lokalråd

Navn på forening/virksomhed/organisation

Genner Lokalråd

CVR-nummer

36343273

Adresse

Vesterballe 4, Genner

Postnr.

6230

By

Rødekro

Kontaktperson

Anne Marie Andresen

E-mail

andresen.genner@mail.tele.dk

Telefon (Kontaktperson)

21258581

Ansøgning til Bæredygtighedspuljen
Ansøgning
Titel på projektet

Genner Hundeskov

Har du brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål til udfyldelsen af ansøgningsskemaet er du velkommen til at kontakte Anne Pagh på tlf 73 76 72 89
Du kan også læse mere om Bæredygtighedspuljen og kriterierne for at søge på vores hjemmeside - indsæt link
Projektet
Beskrivelse af projektet

Se vedhæftede fil.

Startdato

01-09-2020

Slutdato

26-09-2020

Er projektet en udspringer af de offentlige
Hvem gennemfører projektet

Nej idémøder?
Genner Lokalråd står for projektet, som gennemføres af Podahegn. Naturstyrelsen
godkender efterfølgende.

Hvordan kan projektet synligøres for
omverdenen

Vi vil gerne have vores projekt i de lokale aviser/ugeaviser. Samtidig har vi vores
egen lokale blad Genner Nyt, som husstandsomdeles og derved trykkes i 800
eksemplarer. Bladet ligger også tilgængeligt i Pandekagehuset ved Genner Hoel, som
turister og gæster fra de omkringliggende storbyer besøger flittigt fra påske og frem til
efterårsferien. Til sidst har vi vores facebook side, hvor vi gør reklame for vores tiltag,
og som, til alles glæde, når langt ud over Genners bygrænse.

Hvordan skal projektet leve videre efter
projektperioden

Projektet skal være en attraktion, ikke kun for Genner, men også for de
omkringliggende småbyer og ikke mindst beboere i Aabenraa, som kan tage hele
familien inkl. den firebenede med i skoven.
Naturstyrelsen har fuld tilgang til området og står for vedligeholdelse af selve
skovdelen, som var det et hvilket som helst stykke skov. Genner Lokalråd påtager sig
opgaven at vedligeholde selve hundeskovsdelen- hegn, bænke mv.

Puljekriterier
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Oplysninger om ansøger
Marker det eller de temaer, som projektet
understøtter

Sundhed og livskvalitet, Naturkvalitet, miljø og biodiversitet, Bæredygtige
lokalsamfund og byudvikling

Verdensmål
Markér det eller de verdensmål, som projektet
understøtter

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund, 15. Livet på land, 3. Sundhed og trivsel

Finansiering
Hvilket beløb søges der om?
Hvad er de samlede forventede omkostninger
projektet?

80438
107250 ved

For at søge støtte fra Bæredygtighedspuljen kræves der en medfinansiering på minimum 25% af det samlede beløb.
Angiv den samlede medfinansiering neden for.
Angiv den samlede medfinansiering (beløb)

26812

Angiv nedenfor om du ønsker medfinansiering
fra et af kommunens fagudvalg

Jeg søger ikke medfinansiering til projektet.

EKSTRA DOKUMENTATION
Ekstra dokumentation

Beskriv kort indholdet i dokumentet: Kort over Genner hundeskov
Ekstra dokumentation: Kort over Genner Hundeskov .pdf
Beskriv kort indholdet i dokumentet: Tilbud på bænke
Ekstra dokumentation: bænke tilbud.pdf
Beskriv kort indholdet i dokumentet: Podahegn
Ekstra dokumentation: Podahegn.pdf
Beskriv kort indholdet i dokumentet: Hede tilbud
Ekstra dokumentation: Hede tilbud.pdf

Evaluering af ansøgning
Ansøgningen bevilges (beløb)
Begrundelse
Kommentarer til ansøgningen (intern)
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H-aøæ yhOPD.f

Projektbeskrivelse

Genner Hundeskov skal få de lokale beboere og besøgende ud i naturen. Med fokus på sundhed er
bevægelse det altafgørende for en sund krop, og Hundeskoven byder på pragtfuld natur at bevæge sig med
sin bedste ven og bidrager tillige til et sundt sind. Hundeskoven skal blandt andet medføre følgende
fordele:
- mennesker og hunde kan færdes sikkert i jagtsæsonen
- en helårsaktivitet i frisk luft
- skal gøre Genner og omegn mere attraktiv som bosætningssted eller besøgssted
- kan invitere til dialog blandt hundeejere
- vildtet forstyrres ikke af løse hunde

Projektet forventes finansieret i foråret 2020 og forventes igangsat primo september 2020. Projektets
varighed løber over blot få uger, hvor både hegn etableres, bænke opsættes, og den endelige godkendelse
fra Naturstyrelsen foretages. Åbningsarrangement forventes afholdt lørdag den 26. september 2020 kl.
12.00, hvor Genner Lokalråd vil være vært ved en sandwich og vand.

Ansøgning om etablering af Genner Hundeskov

Naturen er sund, frisk og smuk. I Genner vil vi gerne tage naturen ind. Det mener vi, at man gør bedst ved
at tage ud i den.
Vi har i og omkring Genner utrolig smuk natur med både skov og strand og et utal af stier og gåruter, som
kommer både børn og voksne samt cyklister til gode. Denne gang ønsker vi i Genner Lokalråd at invitere
hundeejere ud i naturen.
Lerskoven ligger ca 2 km fra Genner C og benyttes allerede i dag flittigt af hundeluftere, som slipper deres
hunde fri på skovstier og traktorveje flere steder i skoven, men da det er vores allesammens ansvar at
passe på vildtet, som lever og trives i Lerskoven, ser vi endnu en god grund til at etablere Genner
Hundeskov. Tillige kan nævnes, at Aabenraa Jagtforening, som har jagten på arealerne omkring den
kommende hundeskov, bakker 100% op. De ser både fordelen i, at vildtet i skoven ikke jages unødvendigt
op af løse hunde, og trafikken af mennesker i skoven med hunde vil være koncentreret på et lille område.
Det vil især være en fordel under efterårets større jagter, så potentielle ulykker med både mennesker og
hunde elimineres.
Vi har løbende været i dialog med Skovfoged Esben Wendland fra Naturstyrelsen og har nu fået en god
aftale om et samlet areal på knap 3 hektar i Lerskov Plantage, som må benyttes til Genner Hundeskov.
Arealet ligger ved asfaltvejen, som fører trafikken igennem Lerskoven, og da der tidligere har ligget en
skovfogedbolig, som nu er nedrevet, er der et naturligt stykke fast grund, som skal benyttes til parkering.
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For at arealet må benyttes til Genner Hundeskov, skal dette bruges og indhegnes efter Naturstyrelsens krav
om standard og kvalitet. Arealet ses af bilag, som er sendt pr. mail 20.4.2020.
Naturstyrelsen har selv et dagligt samarbejde med firmaet Podahegn, som jævnligt etablerer hundeskove
og øvrige indhegninger for Naturstyrelsen, hvorfor Podahegn vil være et oplagt valg af entreprenør til vores
projekt - se bilag sendt pr. mail 20.4.2020. Da Genner Hundeskov så vidt muligt skal falde i ét med naturen,
er den eneste større udsmykning af hundeskoven 3 bænke, som laves i ren, rå stil, så naturens æstetik
forstyrres mindst muligt - se bilag sendt pr. mail 20.4.2020. I alt søger vi tilskud til projektets samlede pris
på kr. 107.250 kr.
Vi ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen
På vegne af Genner Lokalråd

Formand / Bestyrelsesmedlem-projektkoordinator
Anne Marie Andresen / Mette Kjer
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Hkov-btrl OPD.

Budget/finansieringsplan

Budget
Hegning af hundeskov v. Podahegn:
- 700 meter hegn

56.000 kr.

- 2 skovled

5.000 kr.

- 4 klaplåger

19.000 kr.

- 6 ekstra hjørner

3.750 kr.

- knusning (anslået 500 meter)

12.500 kr.

- manuel fældning (anslået 3 timer)
Ialt

3 stk. bænke ved Dalhoffsminde

1.500 kr.
97.750 kr.

4.500 kr.

Træskilt "Genner Hundeskov" anslået

2.000 kr.

Uforudsete udgifter fx manuelle mertimer

3.000 kr.

Projektets totalpris inkl moms

107.250 kr.

Finansieringsplan
Der søges om tilskud til projektet hos følgende puljer:
- LAG sønderborg/Aabenraa
- Kommunens Bæredygtighedspulje
- SE Vækstpulje
- Nordea Fonden-Lokalpuljen
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HegnscenterRødekroApS
LunderupMarkvej 1
6230Rødekro
4
Tlf. 30553311
GennerLokalråd
v Mette Kjer
kjermette~hotmail.com

Rødekro,d. 13.03.20
NYT Tilbud vedr. hundeskov,Lerskov Plantage
1) Hegn
Robinie ‘/2 014 16 i hjørnerog knæk.
Galv. jernrør som mellempæle
Stålgærde140cm/i 115
Alle pælenedrammes.P robinie monteresnet på pælemedkramper,på jernpælefastgøresnet
på pælemed strips. å
Pris pr. lbm. hegn:
Kr. 64,- excl. moms 80,- inkl. moms
2) Skovled
Etableringafskovled afrobiniepæle‘/2 014 16 og stålgærde,
Pris pr. stk.
Kr. 2.000,-excl. moms 2.500,-inkl. moms
3) Klaplåge
Robinie ‘/ 014/16, lågei ubehandletfyr, standardbeslag
~
Pris pr. stk.
Kr. 3.800,-excl. moms 4.750,-inkl. moms
4) Hjørner (4 hjørner uden beregningiflg. aftale)
Robinie ½ 014/16
Pris pr. stk.
Kr. 500,- excl. moms 625,- inkl. moms
5) Knusning
Knusningafhegnslinje, i alt ca 500 meter
.
Pris
Kr. 10.000,-excl. moms 12.500,-inkl. moms

vi hegner Danmark
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H tilbu.pf

Genner lokalråd
Lerskov Hundeskov Att.
Knud Strøm
18-03-2020

Tilbud på levering og opsætning af hegn omkring hundeskov beliggende Lerskov plantage.

Hegn opsættes i linjeføring som vist af Knud Strøm på adressen og som udleveret tegning.
Der fældes enkelte træer og buske, nedsavet materiale ligges i skovbunden. Der fræses/knuses 1 spor hvor
hegn skal monteres.

Der monteres ca. 700 lbm hegnslinje, 10 hjørner, 1 skovled, 3 klaplåger.
Hegn består af:
Galv. Stålgærde 140 cm/11/15
Robinie halve. Ø14/16 250 cm i hjørner/knæk
Galv. jernrør som mellempæle
1 stk. skovled 5 meter
3 stk. klaplåger i fyr
Pris på materialer
Pris på klargøring og montage

Kr. 26.929,00
Kr. 42.850,00

Samlet pris excl moms

Kr. 69.779,00

Jeg håber at de vil gøre brug af fremsendte tilbud.

Med venlig hilsen
HedeDanmark
Frank H Sørensen
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