Videreudvikling af Helhedsplan for Skanderborg Dyrehave
Kommissorium
1. Baggrund
I 2010 vedtog Byrådet en Helhedsplan for Skanderborg Dyrehave. Helhedsplanen er blevet til gennem
et §17, stk. 4 udvalg, der bestod af repræsentanter for Byrådet, Skov- og Naturstyrelsen,
Festivalklubben, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, repræsentanter for byen m.fl.
Helhedsplanen bestod af tre del-elementer:




Dyrehaven som rekreativt område
Dyrehaven som skov og
Dyrehaven som ramme om festivalen.

Helhedsplanen indeholder konkrete forslag og mål til bl.a. skovforyngelse af Dyrehaven som skal sikre,
at området bliver sikret som fremtidigt skovområde samtidig med at der også er plads til at afholde
Smukfest årligt i Dyrehaven.
På baggrund af helhedsplanen blev der indgået aftaler mellem Byrådet og Smukfest om lån af arealer,
deltagerantal, periode mv. Denne aftale udløber i 2019 og står derfor over for en revision.
Helhedsplanens konkrete målsætninger om bl.a. skovforyngelse er opnået et år før den tidsramme som
i sin tid blev aftalt med Skov- og Naturstyrelsen (nu Miljøstyrelsen).
Fra festivalens side er der et ønske om at kapacitetsudvikle Smukfest i løbet af de kommende år, for at
imødese de markedsmæssige udfordringer som festivalen står overfor.
På en workshop mellem Byrådet og Smukfest den 30. januar 2018 præsenterede Smukfest ønsker for
udvikling af festivalen og det fremtidige samarbejde med Byrådet.
Derfor igangsættes en videreudvikling af den gældende Helhedsplan for Dyrehaven samt en revision og
en fornyelse af de gældende aftaler mellem Byrådet og Smukfest.
En revision og videreudvikling af helhedsplanen skal ske i en proces, der forholder sig til
udviklingsmuligheder for Smukfest i Dyrehaven på sigt, men som også ser bredere på sammenhængen
mellem Smukfest og hele Skanderborg Kommune.
2. Opgaveudvalg for videreudvikling af helhedsplan for Dyrehaven
Der nedsættes et opgaveudvalg i henhold til §22 i styrelsesvedtægten for Skanderborg Kommune.
Opgaveudvalget arbejder i foråret 2018, og udarbejder en række anbefalinger til Byrådet inden for
følgende temaer:
1. En videreudvikling af helhedsplanen
Den gældende Helhedsplan for Dyrehaven viser, hvordan Dyrehaven i dagligdagen kan virke
som rekreativt område for borgerne, turister og besøgende nu og i fremtiden. Dyrehaven er
vigtig for byens borgere, så en videreudvikling af helhedsplanen skal forholde sig til bevarelse
og udvikling af skoven. Skovforyngelse skal fortsat ske i Dyrehaven, idet festivalområdet
indeholder mange meget gamle bøgetræer, som skal bevares og/ eller forynges.
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Opgaveudvalget skal derfor forholde sig til, hvordan ønskerne til udviklingen af Smukfest kan
kombineres med fortsat skovforyngelse.
2. Forslag til ny samlet aftale og kontrakt mellem Byrådet og Smukfest
Skanderborg Byråd har gennem årene sikret de nødvendige rammer for afholdelse af festivalen
via dialog og samarbejde. Festivalens udviklingsbehov er drevet af konkurrencesituationen i
markedet, og indeholder et konkret ønske om kapacitetsudvidelse. Smukfest har pt. tilladelse
til 55.000 deltagere. Der er brug for at afklare hvordan fremtidens samarbejdsaftale med
Smukfest skal se ud, for så vidt angår arealer, låneperiode, antal deltagere mv.
Opgaveudvalget skal derfor forholde sig til, om disse udfordringer kan sikres inden for de
nuværende rammer som Smukfest har til rådighed eller om der skal ændres i rammerne for
festivalens anvendelse af Dyrehaven.
3. Anvendelsesmuligheder på Kærligheden og Skovlunden
Rammerne for den nuværende lokalplan for Kærligheden udnyttes ikke til fulde, idet
lokalplanen ikke flugter med efterspørgslen i markedet.
Opgaveudvalget skal forholde sig til, om der er behov for en proces som ser på de fremtidige
anvendelsesmuligheder på Kærligheden, herunder en evt. ændring af den gældende lokalplan.
Opgaveudvalget skal samtidig se på, hvordan festivalens arealer kan anvendes til at give noget
tilbage til byen, herunder om Skovlunden kan udvikles og benyttelsen til fx rekreative formål til
gavn for borgere i kommunen.
4. Samspil mellem Smukfest, byer, landsbyer og foreninger i Skanderborg Kommune
Smukfest er et markant kulturelt fyrtårn i Skanderborg Kommune, og særligt i forhold til
Skanderborg By. Som kulturel aktør har Smukfest knowhow og udviklingserfaring, som kan
bidrage positivt til andre kulturelle aktører, festivaler, cityforeninger og foreninger i kommunen.
Opgaveudvalget skal se på, hvordan Smukfest kan gentænkes som kulturel, rekreativ og
økonomisk aktør, så festivalen mærkes i hele Skanderborg Kommune.
I den forbindelse kan udvalget også se på, hvordan tiltag eller aktiviteter i Dyrehaven kan skabe
forbindelse til Kulturaksen i Skanderborg Midtby og dermed have understøttende effekt på
kulturelle aktiviteter og oplevelser i midtbyen.
3. Sammensætning af opgaveudvalget
Det foreslås, at opgaveudvalget sammensættes af:








4 repræsentanter fra byrådet
2 repræsentanter fra Smukfest
1 repræsentant fra Miljøstyrelsen
1 repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening
1 repræsentant fra Friluftsrådet
1 repræsentant fra Skanderborg Cityforening
1 repræsentant fra Søhøjlandets Turistforening

Opgaveudvalget er sammensat af de aktører, myndigheder og foreninger, som har en særlig rolle i
forhold til udviklingen af Skanderborg Dyrehave.
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Herudover inddrager opgaveudvalget løbende interessenter, som er relevante for de forskellige dele af
processen, som fx politi, beredskab, idrætsklubber/foreninger, Museum Skanderborg, skoler,
institutioner mv. En bredere dialog med borgere og byråd indgår også i processen.
4. Tids- og procesplan
Opgaveudvalget forventes at arbejde i foråret 2018 med henblik på at kunne levere en række
anbefalinger til politisk behandling i efteråret 2018.
Følgende tidsplan er fastsat for arbejdet i 2018:
Dato

Aktivitet

Torsdag den 22. marts fra 16.00 – 19.00

1. møde i opgaveudvalget
Tema: Videreførelse
Dyrehaven

af

helhedsplan

for

Særlige interessenter som kan inviteres til
mødet: Politi, beredskab, Dansk Ornitologisk
Forening
Tirsdag den 24. april fra 16.00 – 19.00

2. møde i opgaveudvalget
Tema: Forslag til ny samlet aftale og kontrakt
mellem Byrådet og Smukfest

Onsdag den 9. maj

Inspirationstur til Dyrehaven, Kærligheden og
Skovlunden

Torsdag den 24. maj fra 16.00 – 19.00

3. møde i opgaveudvalget
Tema: Anvendelsesmuligheder på Kærligheden og
Skovlunden
Særlige interessenter som kan inviteres til
mødet: Idrætsklubber, foreninger mv.

Fredag den 1. juni

Bred dialog med byråd og interessenter
Det foreslås, at opgaveudvalget mellem 3. og 4.
møde laver en bred borgerdialog, fx i form af et
arrangement i Dyrehaven eller arrangementer i
samarbejde med lokale foreninger, så udvalgets
arbejde kan kvalificeres af en bredere kreds af
aktører, foreninger, byråd mv.

Tirsdag den 26. juni fra 16.00 - 19.00

4. møde i opgaveudvalget
Tema: Samspil mellem Smukfest, byer, landsbyer
og foreninger i Skanderborg Kommune
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Særlige interessenter som kan inviteres til
mødet: lokale foreninger, Sløngeldage, Ry
Outdoor og Smukby
22. august – 5. september

Politisk behandling af forslag til videreførelse af
helhedsplan

6. september - 6. oktober

Borgerdialog om forslag til videreførelse af
helhedsplan for Dyrehaven

10. - 31. oktober

Godkendelse af forslag til videreførelse af
helhedsplan for Dyrehaven
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