
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Forlængelse af tilladelse til afholdelse af 
aktiviteter på Skanderborg Sø v. Søbadet i 
Dyrehaven i forbindelse med Smukfest 2022-2026 

 
Skanderborg Festivalklub gives hermed tilladelse til at anvende et 
afgrænset område af Skanderborg Sø til særlige aktiviteter under 
afholdelse af Smuk Fest i august måned i perioden 2022 til og 
med Smukfest 2026. Tilladelsen meddeles efter reglerne i 
vandløbs- og naturbeskyttelsesloven. 
 
I et afgrænset område af søen kan Smukfest inden for et lovgiv-
ningsmæssigt godkendt regelsæt, afholde en lang række 
aktiviteter, der kan variere fra år til år, under afviklingen af 
Smukfest. En række af disse aktivitetstyper er i dag kendte. Der 
sker dog løbende en udvikling af aktiviteter, som hver især kan 
udløse krav om myndighedsgodkendelse.  
 
Denne tilladelse sætter rammerne for, hvilke typer aktiviteter, der 
kan accepteres uden yderligere myndighedsgodkendelse og 
hvilke der kræver særskilt sagsbehandling. Denne tilladelse 
fastlægger vilkår for aktiviteterne, således der opnås bedst mulig 
beskyttelse af natur, miljø og andre brugere af søen.  
 
Tilladelse  
Der gives hermed tilladelse efter reglerne i Vandløbs- og 
Naturbeskyttelsesloven til etablering af et aktivitetsområde ud for 
Dyrehaven under afholdelse af Smuk Fest, frem til og med Smuk 
Fest 2026, på nedennævnte vilkår. Områdets afgrænsning 
fremgår af vedlagte kortbilag.  
Denne tilladelse påvirker ikke de festivalaktiviteter inden for 
området, der kan afholdes uden godkendelse iht. 
Naturbeskyttelses- og Vandløbslovens bestemmelser, regulativ 
for Skanderborg Sø samt øvrigt love og regler.  
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Vilkår for tilladelsen  
Følgende betingelser skal overholdes:  

1. Aktivitetsområdet må ikke strække sig ud over det på vedlagte kort angivne område.  

2. Kan aktiviteter være i konflikt med, eller til fare for offentlighedens almindelige færdsel 
på søområdet, skal pågældende område afspærres med flydespærre. I hvert enkelt 
tilfælde, er det Skanderborg Kommune, Vand og Naturs vurdering, om de givne 
aktiviteter, eller hele aktivitetsområdet skal afspærres med flydespærre og/eller om der 
skal være overvågning af aktiviteter. 

3. Placering og udlægning af baner til kapsejlads, winchtræk og lign. skal ske i samarbejde 
med Skanderborg Kommune, Vand og Natur. 

4. Aktivitetsområdet kan afspærres fra 1 dag før festival start til og med mandagen efter 
festivalafslutning. 

5. Hvis området ikke afspærres, skal de almindelige søfartsregler og bestemmelser i 
regulativet for søen og sejladsbekendtgørelsen overholdes.  

6. Området må anvendes til aktiviteter nævnt i denne tilladelse og aktiviteter der kan 
sidestilles disse, samt øvrige aktiviteter, der ikke kræver tilladelse efter gældende 
lovgivning. Skanderborg Kommune, Vand og Natur vurderer i hvert enkelt tilfælde, om 
aktiviteter kan sidestilles med godkendte aktiviteter og om aktiviteter kræver særskilt 
godkendelse.  

7. Siv og rørskov må hverken befærdes eller beskadiges, dvs. aktiviteter på vandet holdes i 
passende afstand herfra, minimum 10 m, bortset fra områder ved godkendte 
landgangssteder, ved eksisterende broer og badestrande. 

8. Adgangen til søaktiviteter og installationer sker fra den eksisterende bro ved Søbadet, 
broen ved Skanderborghus eller fra eksisterende godkendte åbninger i rørskoven. 

9. Der skal opsættes hegn mellem siv/rørskov og festivalplads. 

10. ”Strandede” udøvere i søområdet samles op eller ledes til landgangssteder, så de ikke 
færdes i siv og rørskoven. 

11. Udøvere informeres om, at de ikke må gå gennem siv og rørskov. 

12. Flåder, faste indretninger og lign. skal forankres sikkerhedsmæssigt forsvarligt, 
svarende til indretningens funktion, og alt skal udføres og markeres på en sådan måde, 
at risiko for påsejling minimeres. 

13. Aktiviteten må ikke være til nævneværdig ulempe for almenhedens færdsel på søen, 
rutebåde m.m.. 

14. Aktiviteter må ikke medføre skade på eller forurene natur og miljø. 

15. Synligt og flydende affald skal fjernes dagligt.  

16. Støjbidraget fra festivalaktiviteter på Skanderborg Sø, må ikke overstige 
baggrundsstøjen fra Festivalen uden for aktivitetsområdet. Natur og Vand kan 
derudover fastsætte vilkår til begrænsning af støjbidraget til omgivelserne. 

17. På søområdet må der sejles med motordrevne fartøjer (båd eller lignende med egen 
motor), med hastighed op til 10 knob. Der kan søges om dispensation til en højere 
hastighed, hvis formålet er vandsportsaktiviteter. 

18. Skanderborg Festivalklub må udlåne/korttidsudleje op til 10 fartøjer til anvendelse 
inden for det afgrænsede område. 

19. Fartøjer med motor må ikke sejle hurtigere en 10 knob.  

20. Der må i alt udlægges op til 1000 m² flydebroer, flydeøer og pontonbåde, inklusiv 
platforme for fyrværkeri, springvand, hop/springramper og lysshow. Anlæg må være 
op til 5,5 m over vandspejlet. 
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21. Ingen aktiviteter må medføre bølger højere end naturligt forekommende i området. 

22. Evt. lysshow på flåder må ikke give direkte belysning på søbredder, skov, terræn eller 
beboelser uden for Dyrehaven. 

23. Evt. fyrværkeri fra flåder skal godkendes i henhold til gældende regler om fyrværkeri. 

24. Personaktiviteter på vandet, omfattet af denne tilladelse, må kun ske i tidsrummet kl. 
12.00 til 21.00. Ikke støjende aktiviteter, under skærpet sikkerhedsmæssigt opsyn, kan 
ske frem til kl. 01.00. Dette kunne f.eks. være opholds-, bar- eller restaurations-
aktiviteter på fast forankrede flydepontoner, indrettet til formålet, og transport til og 
fra disse. 

25. Alle aktiviteter skal være fjernet og oprydning tilendebragt senest 14 dage efter 
festivalens afslutning. Herunder skal søbunden under faste aktiviteter, flåder mm, 
renses for affald, eventuelle pælerester og andre forankringer.  

26. Senest 3 uger efter festivalens afslutning, skal Festivalklubben færdigmelde 
oprydningen med henblik på afholdelse af syn. 

27. Aktiviteter skal overholde alle gældende sikkerhedsforskrifter. 

28. Festivalklubben har ansvaret for at indhente fornødne tilladelser til alle planlagte 
aktiviteter m.v. efter anden lovgivning.  

 
Lovgrundlag  
Denne tilladelse meddeles iht. Vandløbslovens (lovbekendtgørelse nr 1217 af 25-11-2019) og 
Naturbeskyttelseslovens (lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27-10-2021) regler, samt tilknyttede 
lokale regelsæt i ”Bekendtgørelse om ikke erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på 
Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers” (bek. Nr. 148 af 24-02-2016, 
sejladsbekendtgørelsen), samt regulativ for Skanderborg Sø af 27. november 1991. 
Sejladsbekendtgørelsen og regulativet præciserer de lokale regler for anvendelse af bl.a. dette 
område.  
 
Ifølge sejladsbekendtgørelsen gælder bl.a. følgende bestemmelser:  
- § 2.  Stk. 1. Sejlads er ikke tilladt i siv og rørbevoksede vandområder.  
- § 4.   

o Stk. 3. Windsurfing, kitesurfing og vandskiløb efter motorbåd må kun finde sted 
på vandområder, der er udpeget dertil af kommunalbestyrelsen. 

o Stk. 4. Faldskærmssejlads, jetski, vandscootere og lign. er ikke tilladt  
-  § 6.  Kommunerne kan uanset bestemmelserne i § 2-4 meddele tilladelse til sejlads i 

særlige tilfælde og til særlige arrangementer. 
 

I følge regulativets punkt 6.3.d gælder følgende:  
- Vandskiløb er ikke tilladt på Skanderborg Sø. Vandløbsmyndigheden kan dog udenfor 

fuglenes yngletider og efter samråd med politiet give tilladelse til, at der på søen 
gennemføres særlige aktiviteter, såsom vandskiløb og til, at der i forbindelse med disse 
afholdes særlige stævner, konkurrencer og opvisninger. Sådanne aktiviteter henlægges 
til særlige af ”vandløbsmyndigheden” udpegede områder eller baner, som skal være 
tydeligt afmærkede.  

 
Endvidere gælder, at udlægning af broer, flydebroer såvel som faste broer, kræver 
myndighedsgodkendelse efter Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven, hvad enten de er 
permanente eller midlertidige.  
 
Ansøgnings og anmeldelsesfrister:  
 
Inden 1. april:  
Skanderborg Festivalklub fremsender oversigt over ønskede aktiviteter og installationer på 
Skanderborg Sø til Skanderborg Kommune inden 1. april. Det skal angives om Festivalklubben 
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ønsker hele eller dele af området afspærret for offentlighedens adgang af sikkerheds eller 
andre hensyn. For hver enkelt aktivitet skal det angives, hvilket tidsrum på døgnet denne 
afholdes.  
 
Skanderborg Kommune undersøger om de planlagte aktiviteter og installationer er i 
overensstemmelse med denne tilladelses vilkår, eller om der kræves særskilte tilladelser iht. 
vandløbs og naturbeskyttelseslovens bestemmelser, for gennemførelse af ønskede aktiviteter.  
 
Forslag til aktiviteter, der fremsendes til Vand og Natur efter 1. april, kan kun forvente accept, 
hvis aktiviteten er i overensstemmelse med tilladelsens vilkår, og ikke kræver yderligere 
tilladelser fra Skanderborg Kommune, Vand og Natur. 
  
15. juli:  
Sidste frist for fremsendelse af forslag om aktiviteter og installationer, der er i 
overensstemmelse med tilladelsens vilkår, og ikke medfører ændringer i evt. forhold om 
afspærring af området for offentligheden. Aktiviteter der ikke vurderes at være i 
overensstemmelse med tilladelsens vilkår, kan ikke forventes godkendt.  
 
Aktiviteter af ikke godkendelsespligtig karakter kan til enhver til gennemføres på vandfladen.  
 
Eksempler på aktivitetstyper, der kan afvikles under denne tilladelse  
En lang række aktiviteter kræver tilladelse/dispensation iht. vandløbslovens og 
naturbeskyttelseslovens bestemmelser inden udøvelse. Denne tilladelse skal give mulighed 
for, at der inden for et bestemt afmærket og i visse tilfælde afspærret søareal, en gang årligt 
kan udføres en række aktiviteter, der enten er beskrevet herunder eller kan sidestilles med en 
af disse, uden yderligere godkendelse iht. vandløbs og naturbeskyttelseslovens bestemmelser. 
Der skal gøres opmærksom på, at mange aktiviteter kræver tilladelser fra anden myndighed, 
hvilket er Festivalklubbens egen forpligtelse at indhente, f.eks. fra Politi, Søfartsstyrelsen, 
kommunal byggesagsbehandling og Brand og Redning.  
 
Winch (surfboardtræk efter motorspil).  
Publikum kan blive trukket af fastinstalleret motorspil. Spil der trækker publikum, er 
monteret på en forankret flåde. Spil er på størrelse med en plæneklipper. Træksnor holdes af 
publikum, som når man står på vandski. Max hastighed anslået 25 km/t = 15,6 knob. Der 
fastlægges en øvre hastighedsgrænse på denne aktivitetsform på 40 km/t og en maksimal 
træklængde på 100 m.  
 
Vandskisejlads efter motorspil  
Som winch dog med vandski eller lign. i stedet.  
 
Flydebroer og flåder til ophold m.m.  
Der tillades udlagt op til 1000 m² broer og flåder i et vilkårligt mønster og placering, såfremt 
ovenstående vilkår er overholdt, til personophold, dekorationer, udskænkning, badning, 
springvipper, springvand, m.m.  
 
Sejlads  
Der kan udlånes sejlende materiel som f.eks. motorbåde (maks. 10 knob), kanoer, kajakker, 
vandcykler, robåde, sejlbåde, windsurfere, motorbåde og lign.  
 
Afholdelse af konkurrencer på afmærkede baner  
Der tillades afholdt svømme-, ro-, padle-, sejlkonkurrencer og lign. på afmærkede baner inden 
for aktivitetsområdet.  
 
Udlægning af flydemarkeringer /områdeafgrænsninger  
Der tillades udlagt flydemarkeringer og afspærringer i nødvendigt omfang, som kan begrundes 
med sikkerhedshensyn, herunder hindring af konflikter med almenhedens færdsel på søen.  
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Endvidere tillades nødvendig udlægning af nødvendige afmærkninger, forankringer og 
lignende for godkendte aktiviteter.  
 
Kendte aktivitetstyper som pt. ikke kræver myndighedsgodkendelse  
En række aktiviteter afholdes eller kunne tænkes afholdt på arealet, uden særskilte tilladelser 
iht. vandløbslovens og naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Her kan nævnes: svømning, 
badning, dykning, rosport, windsurfing, sejlbådssejlads, fiskeflyderinge, Funballz og lign 
”legetøj”. Sejlads med motordrevne fartøjer kræver registrering i bådregistret (Link til 
sejladspaagudenaaen.dk) eller gæstenummer til sejlads på Gudenåsystemet. Derudover kan 
der fiskes, vis man har bredejerens accept hertil. Pt. er fiskeretten til arealet ud for dyrehaven 
overdraget til Skanderborg Lystfiskerforening, hvorfor aftale om evt. fiskeri skal aftales med 
denne forening. 
 
Skanderborg Kommunes bemærkninger  
Skanderborg Festivalklub har i perioden 2012-2019 haft tilladelse til at udlægge et tilsvarende 
aktivitetsområde i Skanderborg Sø ud for Skanderborg Søbad i Dyrehaven, under afholdelse af 
Smuk Fest. I pågældende periode har tilladelsen været anvendt i begrænset omfang.  
 
Da der eksempelvis ikke har været udlagte flydespærre omkring området og stort set heller ikke 
har været sejlende aktiviteter omfattet af denne tilladelse, men primært alene været udlagt 
platforme med og uden servering samt sejlads til og fra disse, er der ikke fyldestgørende 
grundlag for at evaluere øvrige aktiviteter.  
 
Skanderborg Kommune er ikke bekendt med klager over de begrænsede aktiviteter, der har 
været afholdt på vandet og heller ikke at disse skulle have været til skade for natur og miljø. 
Skanderborg Kommune vurderer derfor, at tilladelsen umiddelbart kan forlænges med en 5-
årig periode, på uændrede vilkår. 
 
Skanderborg Sø bliver i dag brugt flittigt af sejlende og badende gæster, specielt på dette 
bynære område, bl.a. fordi der er tilknyttet faste anlæg som permanent søbad, broer, kajak-, 
ro- og sejlklubber, samt det store rekreative område Dyrehaven.  
 
Skanderborg Kommune ønsker, at borgere og gæster får rige muligheder for at udnytte 
adgangen til naturen, og få gode oplevelser hermed. Dette skal dog ske under hensyntagen til 
beskyttelsen af naturen, både i form af forstyrrelser og risiko for forurening.  
Skanderborg Festivalklub som afholder Smuk Fest arbejder løbende med at udvikle nye ideer, 
således der skabes nye oplevelser for Smuk Fest gæster. Skanderborg Sø er et af de områder, 
hvor der fysisk er rum for forskellige aktiviteter år efter år. En lang række aktiviteter kræver 
dog tilladelser efter forskellig lovgivning, herunder Vandløbs og Naturbeskyttelseslovens 
bestemmelser. Udarbejdelse af en rammetilladelse for anvendelse af en nærmere bestemt 
vandflade til festivalformål, i en fast tilbagevendende periode, en gang årligt, har 2 
hovedformål. Dels fastlægges et sæt rammer for aktiviteter, som festivalklubben kan forholde 
sig til, når nye ideer udtænkes, og dels sikres at ressourcer til myndighedssagsbehandling 
anvendes på bedst mulig vis.  
 
I forbindelse med udarbejdelse af tidligere tilladelse, er udkast sendt ud til Friluftsrådet, DN, 
DOF og Skanderborg Kano og Kajakklub. Endvidere er Dagmar Skanderborg Aps hørt 
telefonisk angående virksomhedens pladskrav ved anløbsbro ved Skanderborghus. Tilladelsen 
er tilrettet høringssvar fra Friluftsrådet, Dagmar Skanderborg Aps og Skanderborg Kano og 
Kajakklub.  
 
Natur og Miljø har vurderet at der, på et nærmere angivet søareal ud for Dyrehaven, årligt kan 
afholdes en række aktiviteter, uden væsentlige negative konsekvenser for søen og dens øvrige 
brugere, såfremt vilkår i denne tilladelse overholdes. Der er lagt til grund, at der allerede er en 
betydelig belastning af søen fra andre brugere af søen (sejlere, badende, fiskere, jægere m.m.), 
samt i en uge årligt (anden uge i august), er en betydelig baggrundsbelastningen fra Smuk 

https://www.sejladspaagudenaaen.dk/motorbaade/fast-baadnummer-information/
https://www.sejladspaagudenaaen.dk/motorbaade/fast-baadnummer-information/
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Fest. Endvidere er lagt til grund, at aktiviteten sker udenfor yngle og opvæksttidspunkt for 
fugle tilknyttet området. 
  
Strengt beskyttede arter efter bilag IV habitatdirektivet  
Der må ikke meddeles tilladelse efter Vandløbsloven og dispensation fra 
Naturbeskyttelsesloven til det ansøgte, hvis indgrebet kan beskadige eller ødelægge yngle eller 
rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV arterne.  
 
Der er i Skanderborg Søerne bl.a. i forbindelse med den nationale overvågning i 2004, 
konstateret forekomst af odder, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Desuden er der 
fundet døde oddere hhv. ved motorvejsbroen mellem Vrold Sø og Tåning Sø, samt ved 
motorvejen ved Skanderborg syd.  
 
For at sikre en lokal gunstig bevaringsstatus for odder skal der være tilstrækkelige 
fødemuligheder, og der skal være uforstyrrede levesteder (fristeder) som giver odderen yngle 
og tilflugtsmuligheder, gerne med områder der er helt uden forstyrrelse. For at odderen kan 
yngle, skal der i dens territorium være fredfyldte områder i form af store rørskovsområder, 
krat eller anden bevoksning. Der skal også være områder med ringe menneskelig aktivitet.  
 
Pågældende aktiviteter sker i tidsrummet 12.00 til 21.00 (springvand, lys, fyrværkeri kan dog 
være aktiv uden for dette tidsrum) over 5 dage i august måned under afvikling af Smuk Fest. 
Natur og Miljø skønner, at aktiviteter omfattet af denne tilladelse, forstyrrelsesmæssigt er af 
underordnet betydning, set i relation til øvrig belastning fra festivalen, byen, samt almindeligt 
forekommende bade og sejladsaktiviteter. Der er fortsat mange andre fredelige områder i 
Skanderborg Søsystemet, hvor odderen i denne periode kan være uforstyrret.  
 
Endvidere pågår den menneskelige aktivitet i døgnets lyse timer, hvor odderen normalt ikke 
fouragerer i bynære omgivelser.  
 
Under forudsætning af at aktiviteter overholder vilkår i denne tilladelse, skønnes de heller ikke 
at påvirke andre bilag IV arter negativt.  
 
Havørn  
Skanderborg Kommune har oplysninger om ynglende havørne ved Skanderborg Sø, på trods 
af de forstyrrelser, der finder sted i området. Aktiviteten denne tilladelse omhandler, sker på et 
område hvor menneskelig aktivitet et betydeligt i store dele af året, sejlads, badeanstalt, 
festival, og folks færdsel langs søen ved Dyrehaven.  
 
Havørnen er optaget på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, hvilket bla. medfører et generelt 
forbud mod forsætlig at forstyrre fuglene, navnlig i yngletiden. Forbuddet fremgår af § 7 stk. 2 
i Lov om jagt og vildtforvaltning som ” fugle må ikke forsætlig forstyrres med skadelig virkning 
for arten eller bestanden”.  
 
For at havørnen kan yngle med succes, vurderes det, at reden og et område omkring denne 
med en radius på 500 m skal være uforstyrret i perioden fra 1. februar til 1. august. Ud over et 
tilstrækkeligt fødegrundlag er havørnen afhængig af relativt uforstyrrede områder, hvor den 
kan placere sin rede. Alle succesfulde reder i Danmark er placeret i fredelige områder i private 
skove, hvor offentligheden kun må færdes på stier og veje.  
 
Da aktiviteter sker efter 1. august, er længere end 1500 m væk fra forventet redeplads, og sker i 
et område der i forvejen er betydeligt belastet af menneskelig aktivitet, vurderes påvirkningen 
af havørnen som ubetydelig.  
 
Natura 2000 (habitat og fuglebeskyttelsesområder)  
Aktivitetsområdet ved Skanderborg Sø ligger ca. 5,5 km fra nærmeste Natura 2000 område, 
N52(Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå). Natura 
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2000 området er identisk med habitatområde H48. Desuden indgår fuglebeskyttelsesområde 
F33 og F35 i Natura 2000 området, som omfatter Salten Langsø og Mossø områderne.  
 
Der skønnes ingen påvirkning af habitatområderne grundet afstanden hertil, relateret til 
aktiviteternes type og omfang.  
 
Klagevejledning 
Denne tilladelse kan påklages i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 78 og vandløbslovens § 
80 til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Godkendelsen offentliggøres på Skanderborg Kommunes hjemmeside den 23. maj 2022.  
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt/offentliggjort. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagefristen udløber 
således den 20. juni 2022. 
 
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. 

• Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse 
større sager efter kap. 6, 7 og 8 efter miljøministerens nærmere bestemmelse. 
 

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 her. 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 fast-
holder 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. 
Hvis afgørelsen offentliggøres på vores hjemmeside, regnes klagefristen fra den dag.  
 
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. 
 

https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
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Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Skanderborg Kommune, Vand og Natur på 
e-mailadressen: overfladevand@skanderborg.dk eller tlf. 87947000. 

 
Med venlig hilsen 
 
Hanne Rewaldt 
Afdelingsleder, Vand og Natur 

 

  
 

 
Kopi til: 
Sydøstjyllands Politi, e-mail: sojyl@politi.dk 

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, e-mail: dnskanderborg-sager@dn.dk  

Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet, e-mail: soehoejlandet@friluftsraadet.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: natur@dof.dk  

Dansk Ornitologisk Forenings Lokalkomité, e-mail: skanderborg@dof.dk  

Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, e-mail: dbf.oestjylland@gmail.com  

Danmarks Sportsfiskerforbund, Østjylland, e-mail:  oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk   

Dansk Amatørfiskerforening, e-mail: flehors@gmail.com 

Dansk Kano og Kajakforbund, e-mail: miljo@kano-kajak.dk  

Dansk Forening for Rosport, e-mail: dffr@roning.dk   

Dansk Fritidsfiskerforbund, e-mail: formanden@fritidsfiskerforbundet.dk   

Skanderborg Museum, e-mail: info@skanderborgmuseum.dk   

Dagmar Skanderborg Aps. e-mail: info@dagmar-skanderborg.dk  

Fiskeriinspektorat Øst, e-mail: inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk 
 

 

Bilag:  
Kort over aktivitetsområdet  
  

mailto:sojyl@politi.dk
mailto:dnskanderborg-sager@dn.dk
mailto:soehoejlandet@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:skanderborg@dof.dk
mailto:dbf.oestjylland@gmail.com
mailto:oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
flehors@gmail.com
mailto:miljo@kano-kajak.dk
mailto:dffr@roning.dk
mailto:formanden@fritidsfiskerforbundet.dk
mailto:info@skanderborgmuseum.dk
mailto:info@dagmar-skanderborg.dk
mailto:inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
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Bilag:  
Kort over aktivitetsområde i forbindelse med afholdelse af Smuk Fest  
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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 sikker beskedfunktion hos databeskyttelsesrådgiver 

 

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

