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Hytter i trætoppe og shelters i Sorring Skov 
Hvilket projekt søgte I penge til?  
Delfinerne i Egå har med støtte fra bl.a. LOA-Fonden, Friluftsrådet og Århus Kommune 
realiseret “Fremtidens spejderhytte” på deres grund i Sorring Skov, så der nu er en række 
nytænkte faciliteter primært for spejdergruppen Delfinerne og for lokale samarbejdspartnere i 
Sorring-området. 

Ud over selve hytten, der i store træk driftsmæssigt er energineutral, omfatter stedet også en 
trætophytte med platforme forbundet med tovbroer. Endvidere byder tre trætoptelte samt en 
stor 3-i-en shelter, bålplads og ude-køkken på gode oplevelser i det fri. 

I første omgang var der et ønske om at renovere en ældre patruljehytte, men da 
tilskudsmulighederne var begrænsede og det samtidigt viste sig, at et visionært projekt både 
ville kunne opnå bedre fondsstøtte og større sandsynlighed for tilladelse til et udvidet byggeri 
ved Naturstyrelsen, blev det vejen frem. 

For mange moderne spejdere skal der meget mere til et spændende udeliv end en flot 
spejderhytte. Derfor tog dette projekt fat på at omdanne det 5.000 m² store område i Sorring 
Skov nær Silkeborg, til et varieret aktivitetssted for spejdere, der i højere grad giver de ældre 
spejdere mulighed for at være aktive og overnatte udendørs. 

En gruppe høje træer blev udstyret med platforme og trætophytter i otte meters højde. 
Platformene og trætophytterne forbindes med hinanden og med jorden med rebstiger, tove 
og klatrebaner. Derudover er der en 100 meter lang svævebane. 

Dele af grunden er drænet og der er plantet frugtbuske. Spejderhytten på jorden udnyttes 
som base for udeaktiviteter og som overnatningsplads for de yngste spejdere. Et 200 m² 
stort udekøkken er tilknyttet spejderhytten.  

Bygningen er på 111 m². Den er fleksibelt indrettet, så det store opholdsrum på 32 m² kan 
indrettes som sovesal med køjer, der nemt kan slås ned. Hyttens overnatningsfaciliteter er 
mest tiltænkt de yngste spejdere. 

Omkring hytten er der en 200 m² stor terrasse med udekøkken og bålplads. Hyttens 
konstruktion gør dele af terrassen overdækket. 

Stedet er tilgængeligt for andre brugere end dem, der har tilhørsforhold til Delfinerne mod 
betaling af driftsomkostninger.  
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Hvordan var jeres proces indtil I sendte en ansøgning afsted?  
Først tog vi fat i materialet fra et årligt gruppearrangement, hvor patruljerne i gruppen havde 
fået til opgave at tegne og fortælle deres vision for vort område, hvilket gav mange gode 
idéer.  

Efter yderligere at have brainstormet en del omkring fremtidige ønsker til et unikt spejdersted 
og fremstillet nogle tilhørende skitser samt været i dialog med en konsulent fra Lokale & 
Anlægsfonden allierede vi os derefter, med en ”spejdervenlig” arkitekt, der på fornem vis, 
ikke blot samlede vore idéer op, 
men også gav med- og modspil til 
yderligere udvikling af projektet, så 
vi til sidst stod med noget, der fra 
alle sider blev set som unikt og 
spændende, og som med rette 
kunne betegnes som ”Fremtidens 
spejderhytte”. Dette ikke mindst 
takket være de mange udendørs 
aktivitets- og læringsmuligheder 
med trætop arrangement, 
udekøkken, shelterplads, grøft- og 
vandhulsetablering samt plantning 
af træer, buske og krydderurter for 
kendskab også til naturens 
spisekammer og selvfølgelig til 
brug i madlavningen over bål.  

Vi tilføjede derefter ønsket om at 
søge at bygge en 
energineutralhytte, hvorefter vi 
stod tilbage med et behov for 
udarbejdelse af et budget, der 
kunne bruges til at søge fonde om 
midler til byggeriet. 

Her fik vi først rejst midler til 
udarbejdelse af et egentlig 
forprojekt til brug for det endelige 
byggeprojekt.  

 
Hvordan organiserede I jer i gruppen?  
I godt samarbejde med en ekstern bygningsrådgiver og arkitekten, men også med 
væsentligt bidrag fra personer i egne rækker, som både havde interesse og faglig viden til 
både deltagelse i det forberedende arbejde og den efterfølgende etablering, gik 
dialogarbejdet med de forskellige donormuligheder samt byggemyndigheder, naboer og 
mulige samarbejdspartnere i gang. 

Denne proces tog godt et års tid med mange møder og gode tilsagn, men også en hel del 
afslag. 

Der blev indledt samarbejde med skolen og børnehaven, som mundede ud i en aftale, hvor 
de bruget udearealerne 1-2 dage om ugen med adgang til køkken og toiletter i 
sommerhalvåret. Til gengæld sørger de for ugentlig rengøring i hytten og af toiletterne samt 
betaler for ca. halvdelen af tømningen af septiktanken. 

Institution ”Aktivitetshuset” med bl.a. fysisk og psykisk handicappede var en 
samarbejdspartner i starten, men de lukkede ned for et par år siden, så der er ikke længere 
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et samarbejde. Der har til gengæld været en produktionsskole, der har medvirket med 
bygningen af et brændeskur på grunden. 

Ultimo 2013 var finansieringen samt tilladelser til byggeriet så langt, at bestyrelsen i 
Delfinerne sagde god for, at vi sammen med brug af egne midler kunne gå rigtig i gang, og 
efter indhentningen af tilbud fra diverse entreprenører samt nedbrydning af den gamle hytte 
kunne projektet for alvor komme i omdrejninger primo 2015. 

Vi delte principielt byggeriet op i fire hoveddele, der hver fik tilknyttet en eller flere faste 
kontakter/byggeledere fra gruppen, og kørte ellers projektet gennem et Sorringhytteudvalg, 
der mødtes ca. månedligt og refererede til bestyrelsen. 

De fire hoveddele var: 

• Sorringhytten – selve den store hytte med tilhørende jord-, vvs-, og elarbejder, hvor 
vi efter tilbudsindhentning kontraherede med den lavestbydende hovedentreprenør 
og havde hjælp af en bygningsrådgiver fra et eksternt rådgivende ingeniørfirma.  

• Trætopprojektet – etablering af trætopshelter, trætophytte med tilhørende gangbroer 
og platform for svævebanen. 

• Shelterbyggeriet – delvis selvbyggeri. 

• Udearealet – herunder fjernelse af den gamle hytte, rydning af arealer for de 
forskellige ting, der skulle etableres samt efterfølgende etablering af stier og pladser 
med beplantning, bålsteder etc.  
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For alle dele gjaldt det, at der løbende blev arrangeret og gennemført arbejdsopgaver, hvor 
såvel spejdere som forældre fik lejlighed til at give en hånd med i byggeriet, således at vi 
udover værdien af egenarbejde også fik etableret et langt stærkere tilhørsforhold til stedet. 

Undervejs hold vi rejsegilde primært for håndværkerne og til slut en egentlig indvielse, hvor 
alle bidragsydere foruden medlemmer af gruppen samt naboer var inviteret til en festlig dag 
med fremvisning og fortælling omkring etableringen. 

Gennem hele etableringsfasen orienterede vi også løbende via vores hjemmeside omkring 
byggeriet således såvel egne medlemmer, som eksterne havde mulighed for at følge 
projektet. 

Hvilke fonde søgte I, og hvordan fandt I frem til dem?  
Vi fik tilskud fra følgende fonde mv.: 

• LOA:    1.000.000 kr. 
• Aarhus Kommune, anlægspuljen:     500.000 kr. 
• Friluftsrådet, Tips- og lottemidlerne:     710.800 kr. 
• Vanførefonden:             35.000 kr. 
• Flagprisen Sct. Georgs Gilderne:       25.010 kr. 

 

Derudover oprettede vi en donationsindsamling ved korpset, hvor forældre og andre kunne 
donere og få skattefordele heraf. Vi aftalte endvidere diverse spejderrabatter med stort set 
alle leverandører på projektet, herunder også den eksterne rådgiver, arkitekt mv. 

Vi havde bedt alle i gruppen om at byde ind, hvis de havde idéer til fonde, som vi burde 
søge, men vi var også selektive på at sikre, at vi ikke kom i karambolage med eventuelle 
fonde, vi i anden sammenhæng søger til aktiviteter, småanskaffelser mv.  

 
Hvad er jeres bedste råd til andre grupper, der overvejer at søge fonde? 
Erfaringen med fonde er, at det er vigtigt at sætte sig ind i, hvad de donerer til og hvorledes 
ansøger kan opfylde krav samt give omtale til giveren. Herunder få undersøgt hvilke 
specielle tiltag, der vil kunne gøre en donation ekstra interessant.  

Dialogen med Lokale- og Anlægsfonden medførte, at vi fik øgede ambitioner, men dette 
udfordrede også at få skabt tilstrækkeligt med egne midler, selv om egen arbejdskraft mv, 
tæller med i opgørelsen af egenfinansieringen.  

Det er endvidere ofte det første tilsagn, som letter ansøgningen hos andre, fordi det 
synliggør, at projektet faktisk er realistisk og kan blive til noget.  

Beskrivelsen af projektet og ikke mindst, hvad det vil bidrage til omkring den fremtidige brug 
er også vigtig.  

Det gør i øvrigt alting lettere, når der er flere forskellige brugere/brugergrupper, der 
inddrages, samt at der er sikkerhed for driften, efter anlægget er færdigt. 

Gør brug af Det Danske Spejderkorps’ muligheder for at givere af beløb på mindst 200 kr. er 
fradragsberettigede.  

Gør brug af muligheden for at indsamle midler til et projekt via fx BetterNow, da Det Danske 
Spejderkorps er godkendt som velgørende forening, og givere kan få skattefradrag. 

 


