
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Tilladelse til midlertidig etablering af bro og 
boardwalk under Smukfest 

Kære Skanderborg Festivalklub og DDS -Temnæs 
 
Vi har behandlet jeres ansøgning og giver jer hermed tilladelse 
til i 6 dage under Smukfest i hhv. 2022, 2023 og 2024 at etablere 
bro og boardwalk ved matr. nr. 31i Båstrup By, Hylke beliggende 
Temnæsvej 7, 8660 Skanderborg.  
 
Broens placering fremgår af kort/luftfoto på næste side. 
 
I får tilladelsen på disse betingelser: 

• Broanlægget opføres som beskrevet i det oprindelige 
ansøgningsmateriale af 7. februar 2020. 

• Boardwalken etableres som i 2019 (se fotos sidst i denne 
afgørelse) evt. med gelænder som foreslået af Frednings-
nævnet i dennes afgørelse af 25. februar 2020. 

• Såvel i etableringsfasen som når anlæggene er anlagt ved 
Temnæs, skal der tages mest muligt hensyn til naturen 
på stedet. Arbejdsgangene -særligt ved op- og nedtagning 
skal tilrettelægges således at bl.a. sø- og skovbund 
forstyrres mindst muligt.  

• Hvis vejrlig eller andet står i vejen for, at broen kan 
fjernes efter 6 dage, skal kommunen straks kontaktes. 

• Hvis I får behov for at rengøre broanlægget, må I bruge  
produkter, der er beregnede til brug i ferskvand, og som 
er miljømærkede med Svanen eller EU-blomsten, og som 
ikke indeholder stoffer, der kan påvirke vandkvaliteten 
negativt.  

• Der må ikke være fugleskræmmende foranstaltninger på 
broen. 

• Der må ikke udlejes bådpladser fra broen.  

• Når bro og boardwalk fjernes igen, må ingen rester af 
stolper eller lignende efterlades i sø- eller skovbund. 

• Kommunen har intet sikkerhedsmæssigt ansvar i forhold 
til bro og boardwalk konstruktion og udformning m.v.. 
Ansvaret påhviler ansøgere. 
 

SKANDERBORG FESTIVALKLUB 
Birkevej 20 
8660 Skanderborg 
 
DET DANSKE SPEJDER KORPS –TEMNÆS 
Temnæsvej 9 
8660 Skanderborg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato 

19. januar 2022 

Sagsnr.: 06.02.16-P19-3-20 

 

Din reference 

Hanne Medum Lærke 

Tlf.: 87947743 

 

Telefontider 

Man – ons: 10.00 – 13.00 

Tor: 10.00 – 17.00 

Fre: 10.00 – 13.00 

 

 

Åbningstider 

Man – ons: 10.00 – 13.00 

Tor: 10.00 – 17.00 

Fre: 10.00 – 13.00 

 

 
 

 

Teknik og Miljø 

Naturbeskyttelse 

Skanderborg Fælled 1 

8660 Skanderborg 

 

www.skanderborg.dk 
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Tilladelsen er givet efter vandløbsloven1 , Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –
restaurering2 m.v. samt iht. naturbeskyttelsesloven3. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kort 1: Den røde prik markerer broanlæggets  
placering.  
 
Kort 2 (luftfoto): Her illustreres broens udformning og  
placering på lokaliteten (fra ansøgningsmaterialet). 

 
I må ikke bruge tilladelsen endnu 
I må ikke bruge tilladelsen, før klagefristen er udløbet den 18. februar 2022. Hvis vi modtager 
en klage, må I ikke lave bro eller boardwalk, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort 
sagen. Nævnet kan dog bestemme andet i særlige tilfælde.  
 
Modtager vi en klage, får I besked med det samme. Hører I ikke fra os efter klagefristens 
udløb, har vi ikke modtaget klage. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Vi har besluttet at give tilladelse til de midlertidige udlægninger af bro og boardwalk, idet vi 
vurderer, at det alene i meget kortvarig og ubetydelig grad vil påvirke natur og miljø.  
 
Vi vurderer konkret, 

• at det forhold, at der ikke er rørskov eller anden bevoksning på søbunden, hvor broen 
placeres, sammenholdt med den meget korte udlægsperiode gør, at broen, trods dens 
anselige størrelse, ikke vil bidrage til en væsentlig ændring af landskab eller 
naturtilstand,  
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• at broen med dens placering og udformning ikke vil skabe afstrømnings- og 
passagemæssige gener,  

• at broen ikke vil påvirke vandkvaliteten og derfor heller ikke vil hindre fremtidig 
målopfyldelse i Skanderborg Sø, 

• at broen ikke vil påvirke Natura 2000 områder eller strengt beskyttede bilag IV arter. 
 
Det ansøgte projekt  
Den 7. februar 2020 indsendte Skanderborg Festivalklub og Det danske spejderkorps –
Temnæs i fællesskab ansøgning om at afholde spejderrelaterede aktiviteter på Temnæs Odden 
–samme type aktiviteter som blev afprøvet under Smukfest i 2019 på denne lokalitet. For at 
skabe adgang til aktiviteterne på Temnæs, ansøges om at etablere en anlægsbro til en større 
turbåd samt en boardwalk for at føre besøgende gennem skovbræmmen.  
 
Broen bliver 15 meter lang og 3,5 meter bred og etableres med et brohoved på 10.5 meters 
bredde. Langs broens kanter opsættes gelænder. I søbunden udlægges to plovankre og der 
nedsænkes yderligere to stålrør for at fiksere flydebroen. På land holdes broen fast af 2 -4 
træpløkker.  
 
For størrelsesindtryk mv. af bro og boardwalk se vedlagte fotos sidst i afgørelsen.  
Relevant materiale fra ansøgningen er ligeledes vedlagt denne afgørelse.  
 
Idet der grundet Coronavirus ikke har været afholdt Smukfest i 2020 og 2021, har I ønsket at 
udskyde de 3 år herværende tilladelse/dispensation omfatter -og det har Fredningsnævnet har 
ved fornyet afgørelse pr. 9. august 2021 givet dispensation her til. 
 
Ejer af arealet Trine Tove Vincent har i øvrigt givet sin fuldmagt til, at broerne må opsættes 
under festivalens afholdelse i 2022, 2023 0g 2024.  
 
Denne tilladelse/dispensation er givet ud fra jeres oplysninger, vores fælles møde med Fred-
ningsnævnet, gennemgang af luftfotos fra området og sagens øvrige oplysninger. Det er vigtigt, 
at I laver broen og boardwalk som aftalt og beskrevet i tilladelsen her. Ønsker I ændringer i 
forhold til det, skal I henvende jer til kommunen og høre, om det har betydning for tilladelsen. 
 
Gennemgang af luftfoto 
Vi har gennemgået luftfoto fra, 1954, 1965-66, 1974, 1980, 1986, 1989, 1993, 1995, 1999, 2002, 
2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019. Af 
luftfotos ser vi, at der ikke tidligere har været en bro det pågældende sted. Det ses ligeledes at 
man tidligere formentlig, i en periode, har brugt pyntens vestlige side ti landgang.  
 
Vores vurdering af jeres ansøgning 
Naturbeskyttelsesloven  
Skanderborg Sø er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 33 som beskyttet natur. Det samme 
gælder en ca. 50-75 m bred bræmme fra vandkanten og ind på odden (se den vejledende § 3 
udpegning på bilag 1). Jf. § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af de beskyttede 
naturtyper, herunder søer, moser, og overdrev.  
 
Bestemmelsen i naturbeskyttelsesloven § 3 er udformet som en forbudsbestemmelse for at 
varetage en generel samfundsmæssig interesse i, at de beskyttede naturtyper opretholdes og 
ikke løbende forringes.  
 
Det betyder, at man ikke uden tilladelse må lave indgreb, der kan ændre naturtilstanden. Vi 
kan kun give tilladelse, hvis der er tale om et indgreb af underordnet naturmæssig betydning, 
eller hvis der er særlige forhold, som taler for en tilladelse. 
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For at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder for dyre- og 
planteliv, er der en sø- eller åbeskyttelseslinje i en afstand af 150 m fra søer og åer, herunder 
også fra Skanderborg Sø.  
Inden for beskyttelseszonen er der generelt forbud mod at placere bebyggelse (bygninger, 
skure, campingvogne mv.) samt foretage beplantning og terrænændringer jf. § 163 

 

I forhold til det ansøgte, ønskes broanlæg og boardwalk placeret i områder, der er omfattet af § 
3 beskyttelse. Boardwalken ligger ligeledes indenfor å- og søbeskyttelseslinjen. Naturen er på 
denne lokalitet relativt udforstyrret. Der ses dog få tegn på spejdernes brug af området –bl.a. 
ved oplæg af ældre båd og en mindre sti i skovbunden.  
 
Hvor boardwalken ønskes placeret er der registreret en ca. 50 – 75 m bred bræmme langs 
søbredden med beskyttet mose, men der er det pågældende sted reelt tale om et mindre 
område med relativ tør skovbund, som ikke kan betegnes som mose. Fugtig mose findes på 
tilgrænsende arealer mod vest og øst, men da der indenfor udpegede beskyttede områder godt 
kan optræde mindre ”fremmede elementer”, herunder veje og stier, som ikke er beskyttet 
natur, forudsat områderne er landskabeligt og funktionelt sammenhængende, opretholdes 
udpegningen.  
 
Grundet broens konkrete placering på en i forvejen åben brink uden bundvegetation, 
sammenholdt med den meget korte periode anlæggene ligger på Temnæs, vurderer vi, at der 
ikke vil ske væsentlige tilstandsændringer, hverken i søen eller på land. Vi vurderer dermed 
også at anlæggene ikke vil påvirke levesteder for dyr og planter væsentligt, hvorfor vi mener at 
kunne dispensere til det ansøgte.   
 
Den midlertidige bro er væsentligt større end hvad vi normalt tillader jf. vores politisk 
vedtagne administrationspraksis for broer ”Standard for bådebroer og lignende anlæg i 
Skanderborg Kommune”, idet broen er 15 meter lang og 3,5 meter bred –udformet som en ”T-
bro”.   
Et andet forhold, som adskiller sig fra vores normale praksis vedr. broer er, at vi her tillader at 
der må være mere end én bro pr. ejendom. Ud for ejendommen på Temnæsvej 7, på den 
pågældende matrikel ser vi af luftfotos, at der for år tilbage er anlagt en bro på ejendommen. 
 
Igen er det den meget begrænsede periode, hvor bro og boardwalk er udlagt, på det af 
spejderne lejede areal der begrunder vores dispensation til DDS og Skanderborg Festivalklub, 
idet det er vores vurdering, at der ikke vil ske væsentlige varige påvirkninger at arealerne.  
 
Vandløbsloven og vandområdeplan 
I hht. vandløbsloven1 (§ 47) samt bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 
(§ 9) må broer eller lignende ikke anlægges uden vandløbsmyndighedens godkendelse.  
 
Skanderborg Sø er omfattet af vandløbsloven. Vandløbsloven har bl.a. til hensigt at sikre 
afledning af vand samt at sikre at vandkvaliteten ikke påvirkes negativt.  
 
I henhold Vandområdeplan 2015-2021 er Skanderborg Sø i målsat til at opnå god økologisk 
tilstand. Søens nuværende økologiske tilstand er vurderet til moderat (Vrold Sø dog ringe og 
Lille Sø dårlig). Vurderingen baserer sig på manglende målopfyldelse for hhv. kvalitets-
elementerne fisk, makrofytter og fytoplankton. For elementet klorofyl er der god økologisk 
tilstand allerede.  
 
På baggrund af gennemgangen af luftfotos og vores generelle kendskab til lokaliteten vurderer 
vi, at broen ikke skaber afstrømnings- eller passagemæssige gener. Såfremt vilkårene i denne 
afgørelse overholdes, vurderer vi ligeledes, at broen med sin relativt korte tilstedeværelse på  
dette sted, vil være af underordnet natur- og miljømæssig betydning, og at den ikke vil påvirke 
eller hindre fremtidig målopfyldelse i Skanderborg Sø. 
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Internationalt beskyttet natur (Natura 2000 mm.) 
Myndighederne må ikke gennemføre planer eller projekter, der kan skade de naturtyper og 
arter, som de såkaldte ”Natura 2000 områder” skal beskytte, eller de særlige, strengt 
beskyttede arter, de såkaldte ”bilag IV-arter”, som er beskyttede også uden for områderne3. Vi 
skal derfor ved behandling af jeres ansøgning vurdere, om bro og boardwalk kan, 

• påvirke et Natura 2000-område væsentligt, 

• forstyrre eller beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EF-
habitatdirektivets bilag IV, eller 

• beskadige plantearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV. 
 
De ansøgte anlægges ikke i et Natura 2000-område, men ca. 5 km syd-øst for Natura 2000-
område N52 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå. 
Natura 2000-området består af Habitatområde H48 og to fuglebeskyttelsesområder, F33 og 
F35. 
 
Man kan læse mere om de særlige naturtyper og arter, der skal beskyttes i området, dvs. 
udpegningsgrundlaget for habitat- og fuglebeskyttelsesområdet, på Link til Miljøstyrelsens 
hjemmeside.  
 
På grund af afstanden mellem projektet og nærmeste Natura-2000 område vurderer vi, at 
udlæg af midlertidig bro og boardwalk ikke vil påvirke de arter (mht. odderen se nedenfor) 
eller naturtyper væsentligt, som vi skal beskytte i Natura 2000-området. Der vil heller ikke 
være afledte påvirkninger, som f.eks. øget forstyrrelse, ind i området. Der vil dermed ikke være 
nogen negativ påvirkning af Natura 2000-området. 
  
Odderen er bilag IV-art og den lever netop ved vandløb og søer. Der er bl.a. konkret registret 
odder hvor Ringkloster Å løber ud i Skanderborg Sø og oddere færdes stort set i hele Gudenå-
systemet.  
Lokaliteten, hvor bro og boardwalk ønskes udlagt, er efter vores vurdering ikke oplagt som 
yngle- eller rasteområde for oddere. Oddere er i øvrigt særligt aktive efter mørkets frembrud, 
og på dette tidspunkt vil der ikke være festivalgæster på Temnæs.  
 
Andre bilag IV-arter end odderen er ikke relevante i forhold til det ansøgte. Vi vurderer 
dermed, at der ikke vil være nogen påvirkning af strengt beskyttede bilag IV arter. 
 
Fredning 
Matrikel 31i Båstrup By, Hylke ligger indenfor fredningen af arealer ved Båstrup i Hylke 
Kommune jf. Overfredningsnævnets kendelse af 15. juli 1971.  
 
”Der er tale om en tilstandsfredning, hvor arealerne må benyttes som hidtil. Opførelse af 
bådebroer, springvipper, anløbsbroer eller andre anlæg i eller ved Skanderborg Sø må ikke 
foretaget uden fredningsnævnets forudgående tilladelse. Der må ikke opføres bygninger, 
skure, boder eller andre indretninger. Teltning må ikke finde sted. Forurening af naturen ved 
henlæggelse af affald eller andet må ikke finde sted” jf. fredningsnævnets afgørelse af 26. juni 
2019 (FN-MJØ-058-2019).  
 
Den 19. februar 2020 deltog Fredningsnævnet i møde og besigtigelse på Temnæs sammen 
med ansøger, kommune m.fl. bl.a. for at evaluere aktiviteterne på Temnæs under festivalen i 
2019. Herefter (den 25. februar 2020) har nævnet truffet afgørelse om at dispensere fra 
fredningsbestemmelserne til det ansøgte. Dispensation gælder for festivalen i 2020, 2021 og 
2022 –og derefter skal ske en evaluering.  
 

http://www.mst.dk/
http://www.mst.dk/
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Da festivalen som nævnt, grundet Corona-pandemien ikke blev afholdt i 2020 og 2021, har 
Fredningsnævnet indvilget i at flytte den treårige periode til 2022, 2023, 2024 jf. seneste 
afgørelse fra nævnet desangående, den 9. august 2021.  
 
Lovgrundlag 

1. Vandløbsloven § 47 (LBK nr. 1217 af 25. november 2019),  
2. Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. § 9 (BEK nr. 834 af 27. 

juni 2016). 
3. Naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 2, § 16 stk. 1 og 2, samt § 65, stk. 2 (LBK nr. 1986 af 27. 

oktober 2021). 
4. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen) §§ 
6 og 10 (BEK nr. 1595 fra 6. december 2018). 

 
Offentliggørelse 
Afgørelsen bliver offentliggjort på vores hjemmeside Link til Skanderborg Kommunes 
hjemmeside fra den 21. januar 2022, og efterfølgende via henvisningsannonce i Uge-Bladet 
Skanderborg.  
 
Hvis du vil klage 
Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Klageberettigede efter vandløbsloven er: 

• Den afgørelsen er rettet til, 

• Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, 

• En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 
 

Klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven er: 

• Ansøgeren, 

• Ejeren af den pågældende ejendom, 

• Offentlige myndigheder, 

• En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 

• Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen 

• Landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø 
eller rekreative interesser som formål 

 
Du klager via klageportalen, som du finder på linket Klageportal v. Nævnetshus Du logger på 
klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skanderborg 
Kommune via klageportalen.  
 
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1800 kr. som forening 
eller virksomhed. 
 
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Skanderborg Kommune. Hvis vi 
fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får 
besked om videresendelsen.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, 
medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive 
fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. De vil herefter afgøre, om du kan blive fritaget.  
 
Klagefrist 
Du skal oprette klagen i klageportalen, inden der er gået 4 uger, fra vi har truffet afgørelsen. 

https://www.skanderborg.dk/
https://www.skanderborg.dk/
https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
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Idet afgørelsen offentliggøres på vores hjemmeside, regnes klagefristen fra den dag. 
Klagefristen for denne afgørelse udløber den 18. februar 2022.  
 
 
Behandling ved domstol 
Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal du igangsætte dette, inden der er 
gået 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. 
Med venlig hilsen 
 
Hanne Medum Lærke 
Biolog 
 
Bilag: 

1) Beskyttet natur 
2) Fotos af bro og boardwalk fra festivalen 2019 

 
 
Følgende er underrettet om afgørelsen 
Ejer, Trine Tove Vincent, Temnæsvej 7, 8660 Skanderborg 
Fredningsnævn for Midtjylland, østlig del  
Miljøstyrelsen  

  midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk 
   mst@mst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening lokalkomité Dnskanderborg-sager@dn.dk  
Dansk Ornitologisk Forening i Skanderborg skanderborg@dof.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, København natur@dof.dk 

Skanderborg Museum info@skanderborgmuseum.dk 

Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet soehoejlandet@friluftsraadet.dk 
Dansk Botanisk Forening Dbf.oestjylland@gmail.com  
Dansk Kano og Kajak Forbund  miljo@kano-kajak.dk 
Dansk Forening for Rosport  dffr@roning.dk 

Dansk Amatørfiskerforening  flehors@gmail.com  
Danmarks Sportsfiskerforbund 
 

oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk  
 

 
 
  

mailto:mst@mst.dk
mailto:Dnskanderborg-sager@dn.dk
mailto:skanderborg@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:info@skanderborgmuseum.dk
mailto:Dbf.oestjylland@gmail.com
mailto:dffr@roning.dk
mailto:flehors@gmail.com
mailto:oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
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Bilag 1:  
Beskyttet natur på Temnæs Odde (den terrestriske natur er vejledende udpeget). 
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Bilag 2:  
Fotos af bro og boardwalk taget i 2019 

 
 

Dronefoto fra den 5. august 2019 
 
 
 

 
Foto taget ude fra broen –fra den 8. august 2019 
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Boardwalken –foto fra den 8. august 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du har spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder, 

begæring om indsigt eller andet: 
 

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab 

CVR nr.: 3853 8071 
Langelinie Allé 35 

2100 København Ø 

 
Tlf.: 7227 3002 

E-mail: dpo.skanderborg@bechbruun.com 

Sikker beskedfunktion: Link til Bech-Bruun Advokaterne 
 

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige 

oplysninger.      

mailto:dpo.skanderborg@bechbruun.com
https://dpo.bechbruun.com/skanderborg


 

 

 


