Tilgængelighed, faciliteter og formidling på Skovlunden
– et grønt partnerskab om Skanderborg Festivalklubs ejendom

Skovlundens åbne område benyttes til festivalcamping en uge i begyndelsen af august

Oktober 2020
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Ejerskabet til Døjsø deles mellem Skanderborg Kommune mod øst og Skanderborg Festivalklub mod vest.
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Danmarks Naturfredningsforening og Skovparkens Grundejerforening tager forbehold for en
del af stiføringen på Skovlundens arealer og for
etablering af MTB-spor på Skovlunden. Dansk
Ornitologisk Forening valgte at trække sig ud af
partnerskabet med begrundelsen, at en del tiltag i
partnerskabsbeskrivelsen ikke vil gavne fuglelivet.
Partnerskabet går med denne partnerskabsbeskrivelse ind i en realiseringsfase, som omfatter
bestræbelser på at sikre økonomien til projektet
samt få tilsagn om de nødvendige myndighedstilladelser.
Kræver anlæggelsen af MTB-spor og den præcise stiføring kun tilladelse fra grundejerne, er det
Skanderborg Festivalklub og Skanderborg Kommune, der afgør de endelige anlægs udformning
og placering. I den udstrækning, at ovennævnte
forbehold skal godkendes i forhold til myndighedsbehandlingen, kan de respektive partnere gøre
indsigelse.
Partnerskabet består af:
• Folkeoplysningsudvalget, Skanderborg
Kommune
• Skanderborg Mountainbike
• Realskolen
• Morten Børup Skolen
• Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet
• Foreningen Søhøjlandet / Greenways
• Museum Skanderborg
• Skanderborg Ungdomsskole
• Danmarks Naturfredningsforening,
Skanderborg
• Skovparkens Grundejerforening
• Skanderborg Løbeklub / trailløbere
• Børnehaven Skovhuset
• Børnehuset Eskebækparken
• Grundejerforningen Bytoften og Byleddet
• Aqua Globe / Skanderborg
Forsyningsvirksomhed A/S
• Skanderborg Kommune, Vej og Trafik, Kultur
og Erhverv
• Skanderborg Festivalklub
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Det grønne partnerskab om Skovlunden
Skanderborg Festivalklub har erhvervet ejendommen
Vrold Østergaard – nu kaldet Skovlunden – ved Skanderborg Dyrehave med det primære formål at etablere
kortvarige overnatningsfaciliteter i forbindelse med
afholdelse af den årlige SmukFest.
Imidlertid har Skanderborg Festivalklub også et ønske
om at give andre mulighed for at nyde den smukke
ejendom til friluftslivs-aktiviteter.
Skovlunden består af 7 matrikler på i alt lidt over
250.000 m2.
Ca. 60 % af arealet ligger i ejerlavet Skanderborg Mark
jorder (matr. 155a, 155c, 157 og 158), mens resten
ligger i ejerlavet Vrold (matr. 10al, 10c og 10er). Det er
historisk interessant, fordi ejendommen dermed både
rummer arealer, der hørte til den kongelige dyrehave og
arealer, der hørte til landsbyen Vrold.
Skanderborg Festivalklub
Skanderborg Festivalklub blev stiftet i 1980, og har
siden udvidet sine aktiviteter i Skanderborg Dyrehave. I
dag er Skanderborg Festivalklub er en erhvervsdrivende

forening, der bl.a. står bag den årlige Smukfest i Skanderborg. Skanderborg Festivalklub er ejet af sine godt
17.000 medlemmer, der fortrinsvist tæller de mere end
14.000 frivillige, der skaber Smukfest.
Skanderborg Festivalklub har siden starten været en
non-profit forening med ambition om at skabe overskudsenergi til velgørende arbejde, kulturelle aktiviteter og almennyttige formål. På baggrund heraf er
bl.a. Smukfonden opstået - en fond, der støtter socialt
udsatte med 20% af overskuddet fra Smukfest.
Festivalklubben købte i 2016 grunden på Horsensvej
2-4, hvor der under festivalen er en særlig bæredygtig
festivalcamp. Festivalklubben vil gerne, at dette skønne naturområde kan bruges som et rekreativt område
for byens borgere, skolerne, institutioner mfl. uden for
festivalperioden. Derfor har klubben inviteret til dannelsen af et grønt partnerskab.
Området har et stort potentiale, da der både er en varieret natur, en kulturhistorie der går helt tilbage fra da
Dyrehaven var en naturlig del af Skanderborg Slot, det
ligger bynært og kan bidrage til at koble flere områder
omkring byen sammen.

Skovlundens arealer er vist med rød kontur.

Gengivelse af Skanderborg Dyrehave efter originalkort nr. 1, 1817. Skovlundens arealer er vist med rød kontur.

Historisk rids
Dyrehaven var indhegnet fra etableringen i 1580’erne,
og der var udsat bl.a. krondyr og vildsvin. Det ældste
kort, der viser Dyrehavens udstrækning er matrikelkortet fra 1817, som sandsynligvis er en ret præcis gengivelse af den oprindelige Dyrehave. Midt gennem Dyrehaven gik ”Kongevejen”, der forbandt slottene i Kolding
og Skanderborg. Kongevejene var forbeholdt kongen på
rejserne mellem slottene.
Kongevejen delte Dyrehaven i en nordlig del og en
sydlig del. Dér, hvor Kongevejen kommer ind i Dyrehaven fra vest må der sandsynligvis have været en port i
hegnet, og matrikelkortet fra 1817 viser også en ejendom beliggende lige inden for porten – sandsynligvis en
portnerbygning eller lign.
På indersiden af dyrehavens hegn løb en vej rundt i
kanten af den nordlige del af Dyrehaven. Hegnet og
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vejen tegner således skellet mellem ejerlavene Skanderborg Markjorder og Vrold. Dette skel løber over en
strækning på ca. 700 meter midt gennem Vrold Østergaards arealer, hvor der også i dag går en vej.
Rester af Kongevejen kan også spores i terrænet. Kongevejen blev afløst af chausséen gennem Dyrehaven
i 1830’erne. Chausséen blev anlagt lidt sydligere end
Kongevejen og svarer til nutidens Horsensvej.
Vrold Østergaard rummer en langstrakt og mod øst
hældende mark. Denne mark er på matrikelkortet fra
1817 benævnt Kobbel Faldet. Kobbel er det gamle danske navn for en dyreflok. Marknavnet hentyder nok til
dyreflokke bag hegnet eller til et stod af heste (12 heste), som allerede i 1584 omtales som en del af dyrene
i Dyrehaven. Senere omtales rytterheste i Dyrehaven.

Dyrehaven var således tidligere en lysåben skov med
græsningsarealer under trækronerne.
Kort tid efter auktionen over Det skanderborgske Rytterdistrikt i 1767 blev de kongelige besiddelser solgt til
private. Gårdene i Vrold blev købt af amtmand Woyda,
som de følgende år solgte dem videre til fæstebønderne.
Selvejet førte til ophævelsen af den fælles drift af
landbrugsjorden i 1789, hvor en landinspektør inddelte
bymarken i lodder, der tillagdes gårdene i landsbyen.
I den østlige udkant af landsbyen Vrold lå Horstedgård,
som fik tillagt arealer i den østlige del af bymarken op
mod Dyrehaven.
I 1838 blev de østligste dele af Horstedgård opkøbt med
det formål at bygge Vrold Østergård tæt ved det gamle
portnerhus ind til Dyrehaven. Der tillægges på et tids-

punkt også et stykke af Dyrehaven til Vrold Østergaard
– nemlig Kobbel Faldet og Hans Kjær. I 1863 opførtes et
større teglvæk på Vrold Østergårds jord.
Vrold Østergaards arealer blev delt ved åbningen af den
østjyske længdebane fra Fredericia til Aarhus i 1868.
Teglværket kom til at ligge vest for banen og Vrold
Østergårds landbrugsbygninger øst for banen.
I den sidste del af 1800-tallet forsøgte Vrold Østergårds
ejer ved grøftegravning at afvande de vandlidende arealer nord for gårdens bygninger.
Det samme gjorde Skanderborg Kommune som ejer af
Dyrehaven, idet kommunen med en stor vindmotor ville
sænke vandstanden i Svanesø.
I begyndelsen af 1900-tallet var der behov for at løse
problemerne med afledningen af vandet i en fælles

Generalstabens målebordsblad er opmålt i 1875. Skovlunden er på dette kort benævnt Østergaard, da den er opførst i den østlige del af det landområde, som hører til landsbyen Vrold. Døjsø blev dengang kaldt Sortesø!

Generalstabens målebordsblad 1908. Tørvegravningen
er i gang umiddelbart nord for Vrold Østergaards bygninger

Generalstabens målebordsblad 1965. Tørvegravningen
har fundet sted i stor stil nordvest for Døjsø

aftale mellem kommunen og Vrold Østergaards ejer om
vandafledningen gennem Svanesø og Døjsø.

Tørvegravning i Vrold Vestermose, Skanderborg Arkiv

Problemet blev først for alvor løst ved en sænkning
af vandstanden i Skanderborg Sø med en hel meter i
1931.
I de ressourceknappe tider under 1. og 2. verdenskrig
udnyttedes mange steder tørv til brændselsformål. Således også i Vrold og Dyrehaven, hvor der på bl.a. Vrold
Østergårds arealer blev opgravet og tørret tørv fra de
lavtliggende moser.
Den generelle sænkning af vandstanden i Skanderborg
sø I 1931 fremmede også mulighederne for at indvinde
tørv. På Vrold Østergaards jord blev der gravet store
mængder tørv, så der opstod en række tørvegrave nord
for landbrugsbygningerne.
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Projektbeskrivelse
Partnerne har på de afholdte møder frit kunnet stille
forslag til anvendelsen af Vrold Østergaard, og omvendt
har man gennem drøftelser fundet måde at anvende
arealerne, så alle partnere kan bakke op om denne projektbeskrivelse.
Partnerskabets drøftelser førte til udarbejdelsen af et
idékatalog bestående af idéer inden for 4 kategorier:
1. Tilgængelighed
2. Faciliteter
3. Formidling
4. Aktiviteter
Som overordnet ramme for arbejdet foreslog partnerskabet, at der skulle være tale om meget brede
målgrupper, noget unikt med en vis wauw-effekt,
overraskende og udfordrende og så meget som muligt
baseret på Universelt Design – tilgængelighed for alle.
Der måtte gerne tænkes stort, så publikum vil komme
tilbage igen og igen.
Offentligheden får adgang til fods og på cykel på de ruter, som afmærkes og skiltes efter de samme adgangs-

regler, der gælder på offentlige arealer. Det vil sige,
at man må benytte stierne på Skovlunden, som man
benytter stierne i Dyrehaven.
Det er vigtigt, at aktiviteter, der skal finde sted på
Skovlunden praktiseres efter de almindelige spilleregler
i lovgivningen om anvendelse af private arealer. Det vil
sige, at ønsker om at gennemføre arrangementer eller
aktiviteter på Skovlunden respekterer Festivalklubbens
egen brug af arealerne i festivalperioden, og at man
på forhånd anmoder Festivalklubben om tilladelse til at
afholde arrangementer og udøve aktiviteter på området.
Endvidere forventer Festivalklubben, at der tages
almindelige hensyn til Skovlundens lejere, som bebor
områdets bygninger og anvender friarealerne omkring
bygningerne som deres private sfære.
Nogle idéer udgik som følge af partnerskabets drøftelser. Andre så ikke ud til at kunne opnå myndighedsgodkendelser på baggrund af de sonderinger, som været
afholdt mellem projektkonsulenten og Skanderborg
Kommune (bl.a. naturbeskyttelseslovens regler) eller
Miljøstyrelsen (Skovlovens regler).
Idékataloget rummer endeligt følgende idéer:

Hærværkssikret handicaptoilet med tank er et ønske to steder på Skovlunden

Parkering
Der er en mindre offentlig parkeringsplads sydøst for
Skovlunden og Horsensvej. Denne plads anvendes
af skovgæster til Dyrehaven og af sejlende gæster
på Skanderborg Sø. Der er begrænset kapacitet på
denne plads til 10-15 biler.
Nordøst for Skovlunden er der ved AquaGlobe et
større kommunalt grusareal, der også anvendes til
parkering og som også henvender sig til skovgæster
i Dyrehaven – ikke mindst gæster i den kommunale
hundeskov.
Skovparkeringen syd for Horsensvej.

Partnerskabet vurderer, at denne parkeringsplads
ved en mere hensigtsmæssig indretning er det rigtige udgangspunkt for oplevelser på bl.a. Skovlundens
arealer.

Ad 1. Tilgængelighed:
• Sæsonvis forlægning af Vandreruten AarhusSilkeborg fra Vroldvej til Døjsøvej – inklusive træsti,
der styrer færdslen gennem lavbundsområder
• MTB-spor med mulighed for at anvende sporet som
løberute
• Sammenhængende stinet til AQUA-Globes friarealer
med parkering og startsted, vandoplevelser m.v.
• Gang- og cykelsti langs Horsensvej og stibro over
banen
• Stilleområder (urørt) omkring moseområdet mellem
Skovlunden og Døjsøvej og omkring Svanesø
• Forbindelse til Sumpstien
• Forbindelsessti syd om Døjsø

Parkering her vil også skabe synergi til Skanderborg
Forsyningsvirksomheds planer om AquaGlobe som et
samlingspunkt for innovation og formidling af viden
om vand og vandteknologi.

Mulighed for stor parkeringskapacitet ved AquaGlobe.

Ad 2. Faciliteter:
• Opholdsplads(er) – med kapacitet til 50-100 børn
– med sheltere borde/bænke-sæt grillhytte, toilet
m.v.
• Drikkevandsforsyning
• Legeplads – gerne a la Himmelbjerget
• Sansesti/sansehave (lyd, duft, smag, visuelt)
• Tarzanbane i børnehøjde
• Træklatring – bevægelse i trætoppene
• Fugletårn/fugleskjul ved Skanderborg Sø
• Opholdsplatforme i vådbundsområder –
børnesikrede og med mulighed for at opleve
sumpen (f.eks. gennem glaskuppel)
• Isætningsmulighed i Skanderborg sø for kanoer og
kajakker
• Landgangsmulighed for Dagmar ved Junges
Plantage
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• Toilet ved AQUA-Globe ved at etablere udvendig dør
m.v.
• Zipline fra AQUA-Globe
• Fontæne ved AQUA-Globe
• Mere naturskov (med adgang) – mindre kulturskov
• Udsigtstårn ved Skanderborg Sø

3. Formidling:
•
•
•
•
•
•

Grejbank (bl.a. til vandprøvetagning)
Formidling om natur, kultur, energi, vand og vind
Dataindsamling til naturfagsundervisning
Vejrstation
Jordbundsanalyser
Brug af digitale løsninger – videre udvikling af
Scannerborg
• Bestemmelsesduge (fugle, insekter m.v.) – opsat i
det fri
• Generel skiltning og afmærkning af stier i
Dyrehaven

4. Aktiviteter:
• Friluftsaktiviteter i særdeleshed vandaktiviteter
• Skoleløb på nye ruter
• Træf for militær og med miltære køretøjer på
campingområdet på Skovlunden
• Outdoor-aktiviteter for professionelle
• Udfordringer med vand i naturen
• Guidede ture med historiefortælling
• Opgaveløb
• Afholdelse af naturformidlingsfestival

Eksisterende forhold omkring Skovlunden. Arealer tilhørende Skanderborg Festivalklub er optrukket med rød kontur.

Partnerskabet er enige om, at ovenstående plan er det fælles bud på en indretning af Skovlunden.

Partnerskabets ideer om tilgængelighed

Med blå stipling på kortet ovenfor er vist de muligheder
for MTB-spor, som Skanderborg Mountainbike har foreslået på Skovlunden. Disse MTB-spor kan ses i sammenhæng med etablerede spor i den kommunale skov
Junges Plantage syd for Skovlunden.

Vandreruten Aarhus-Silkeborg løber i dag igennem
området som en hovedåre i det rekreative stinet. På
ovenstående kort er denne rute vist med rød stipling.
Lokale vandreruter i Dyrehaven som Svanesøstien med
den forunderlige Sumpsti og ruten omkring vandre-

hjemmet og Skanderborg Bunkerne på Kindlersvej er
eksisterende kortere ture.
Disse ture skal sammen med vandreruten Aarhus-Silkeborg afmærkes i naturen med røde og gule symboler
samt stinavne, så publikum lettere kan orientere sig via
korresponderende farver og stinavne på korttavler og
på afmærkningspæle.

MTB-sporene, der er afmærket efter nationale retningslinjer kan også anvendes som f.eks. lokale løberuter.
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Træsti gennem området med tørvegrave
Partnerskabet lægger op til at etablere en træbeklædt sti med en enkelt opholdsplatform i tørvegravs- og sumpområdet nord for Skovlunden bygninger.
Træstien vil forbinde Skovlunden med parkeringspladsen ved AquaGlobe og dermed skabe en adgang
til et helt nyt oplevelsesområde på Skovlunden for
Skanderborgs borgere og byens gæster.
Træstien vil gøre det muligt for byens skoler og daginstitutioner at komme frem til nye opholdsområder
på Skovlunden med faciliteter for leg og læring –
endda i gåafstand for flere skoler og institutioner.
Træstien vil sammen med det øvrige stinet på
Skovlunden være aflastningssti for Vandreruten
Aarhus-Silkeborg under afholdelsen af den årlige
Smukfest i Dyrehaven. Når Vandreruten Aarhus-Silkeborg afspærres under festivalen, vil der blive opsat
midlertidige skilte, som anviser dette alternativ for
publikum på vandreruten.

Platform realiseret af et grønt partnerskab i
Bredmosen ved Sneptrup Præsetgårdssti.

Træstien opføres ved at nedtrykke langtidsholdbare
robenie-pæle i terrænnet. Derpå opbygges træstien
som en 2 meter bred træbeklædt sti, hvor f.eks. kørestole kan passere hinanden på den 83 meter lange
træsti.
Af hensyn til de mange småbørn, som ofte har ophold i området, forsynes træstien med et lavt værn
i 60 cm højde over træstien. I tilknytning til stien
etableres en platform til ophold og undervisningsformål, og der etableres en lille platform til en bænk,
hvor man sidde og nyde naturen.
”Balken”, hvor træstien etableres

A
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B

C

D

A. Skitsen viser en af de ”balker”, som tørvegraverne har anvendt til at bortkøre tørv til tørring et andet
sted. ”balken står tilbage som et ikke-udgravet tørvelag, hvor trærødder m.v. har skabt en stabil overgang.
På begge sider af ”balken” er der vandfyldte tørvegrave med et spændende dyre- og planteliv. De brune
cirkler er eksisterende træer. Størrelsen på cirklen
indikerer, om det er små eller store træer.

C. For at øge oplevelsesværdien af et anlæg i sump
området etableres en platform på cirka 5x5 meter med
et par bænke til ophold og undervisning. Platformen
forsynes med et par trin ned mod vandspejlet, så
det vil være muligt at fange f.eks. vandinsekter eller
udtage vandprøver. Platformen forsynes med et lavt
værn (60 cm) i siderne af hensyn til ophold med større
børnegrupper.

B. Hovestien lægges på ”balken”, så de eksisterende
træer bevares i videst muligt omfang. Træstien følger
terrænnet, så den udover at ”knække” mellem træerne også varierer i højde over vandspejlet – dog ikke
mere, end at den stadig opfylder kravene til Universelt
Design. Hovedstien forsynet med et lavt værn (60 cm)
af hensyn til færdsel med småbørn i grupper.

Der etableres midt på hovedstien en lille plads til en
bænk, hvor man kan sidde og nyde sumpskovens lys
og lyde.
D. Da så mange træer som muligt bevares, vil træstien opleves som en færdselmulighed med løvtag. En
varm sommerdag vil her være skygge.

Træsti illustration
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Fugletavle over vinduesåbningen i et udsigtstårn i Uldum Kær.
Udsigtstårn

Isætning af kanoer og kajakker

Partnerskabet foreslår, at der opsættes
et udsigtstårn ved
Junges Plantage med
udsigt over Skanderborg Sø.

Partnerskabet foreslår, at der etableres et isætningsanlæg for kanoer og kajakker ved skovparkeringen syd for Horsensvej. Illustrationerne viser et

Ved Skanderborg Sø
er der flere fugle at
observere end ved
f.eks. Døjsø. Døjsø
vurderes af kommunen også at være
muligt opholdssted
for oddere.

Det viste udsigtstårn er fra Naturstyrelsens eksempelsamling om små huse i skoven.
Tårnet er ca. 5,7 meter højt fra terræn til tagfladen.

Fugletårn ved Birkhede – opsat af det grønne partnerskab om Himmelbjergruten.
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tilsvarende anlæg, der blev etableret ved Klostermølle af et grønt partnerskab i 2018.
Anlægget letter isætning og optagning for publikum
og beskytter brinker m.v. mod slid og erosion.

Odder Kommune har indrettet en fælles grejbank for kommunens skoler ved Hølken Strand nord for Hov.

På Fællespladsen i Alken har et grønt partnerskab indrettet sheltere med udtræksbriks og personlift. Udstyret er
udviklet af det lokale firma handigear.dk.

Opholdspladser, naturlegeplads, trætopbane ...

Eksempel på trætopbane for børn i Harzen

Partnerskabet lægger op til at indrette to opholdspladser i fredskovsområdet på Skovlunden. Partnerskabet har sonderet på mulighederne ved Skovlovsmyndigheden, som er Miljøstyrelsen.

Partnerskabet ønsker at etablere en trætop- eller tarzanbane i børnehøjde, en naturlegeplads og en sansesti,
hvor forskellige planter visuelt og med dufte appellerer
til forskellige sanser.

Miljøstyrelsen har udtalt, at det kræver en tilladelse
efter skovloven at anlægge større rekreative anlæg med bålhytte, sheltere og toiletbygninger samt
trætopbaner.

Miljøstyrelsen er umiddelbart positivt indstillet i forhold
til partnerskabets skitserede rekreative tiltag. De skal
på baggrund af en konkret ansøgning vurderes i forhold
til skovens størrelse og tilsvarende anlæg i nærheden.
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Samarbejde med AquaGlobe
AquaGlobe er det førende danske videnscenter for
vandteknologi. Her samles forskning og erhvervsliv
for at udvikle innovative løsninger pa verdens vandog sanitetsudfordninger. Løsninger der:
• leverer bæredygtig adgang til rent vand
• klimasikrer klodens byer
• giver en bedre, billigere og mere miljøvenlig drift
En forvandling af udeomradet til AquaGlobe og det
nye byggeri skal bidrage til at udbrede kendskabet
til vandbranchen og dansk vandteknologi, understøtte værdiskabende samarbejder og formidle viden
om vand, miljø- og vandteknologi, gennem leg og
læring.
Derfor har AquaGlobe på baggrund af en borgerinddragelsesproces fremstillet et visionskatalog, som
partnerskabet om Skovlunden har fået præsenteret.
Partnerskabet har nikket til, at flere af visonskata
logets idéer passer til idéen om indretningen af
Skovlunden, så de to lokaliteter betragtes som et
samlet område, når det handler om friluftsliv, leg
og læring m.v. Områderne bindes fysisk sammen af
træstien gennem området med tørvegrave.
I partnerskabets budget indgår derfor enkelte idéer
fra AquaGlobes visonskatalog.

Det vil være muligt at sætte en dør i AquaGlobes nye
bygning, så der bliver adgang til et døgnåbent offentligt, vandskyllende toilet.
Derfor har partnerskabet også medtaget indretning af
opholdspladser i form af borde/bænke-sæt, grillpladser
og affaldsspande.
Et nyt grønt samarbejde på vej
Arealerne omkring Aqua Globe indgår lige nu i en planlægningsfase under Skanderborg Kommune, som overordnet skal se på mulighederne for byudvikling i nærområdet omkring Aqa Globe. Derfor udskydes yderligere
indretning af området til senere.
Skanderborg Forsyningsvirksomhed har f.eks. ønske om
at etablere en træsti gennem beskyttet natur fra de nye
bygninger til Svanesø som en del af en informations- og
oplevelsestur gennem landskabet omkring AquaGlobe.
Til leg- og læringsdelen har Skanderborg Forsyningsvirksomhed også ønsker om at etablere en zipline og en
fontæne på parkeringsarealet ved AquaGlobe.
Samlet set vil en idretning af parkeringsarealet ved
AquaGlobe give en stor merværdi til indretningen af
Skovlunden.

Træstien til Svanesø
er vist i visionskataloget, hvor den
begynder syd for AquaGlobes bygninger.
Skanderborg Forsyningsvirksomhed producerer rent vand. Renset vand ledes ud i Skanderborg Sø via en ledning i
Døjsøvej. Lige inden udløbet i Skanderborg Sø ligger ledningen på Skovlunden arealer, hvor et rødt skilt viser det.

Forsiden til Skanderborg Forsyningsvirksomheds
visionskatalog om indretning af friarealer
ved AquaGlobe,

Målforhold
Dato
Signaturforklaring
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Et nyt grønt samarbejde på vej
Da Skanderborg Festivalklub købte Vrold Østergård
var et stykke af fredskoven nord for Kobbel Faldet
blevet fældet. Dette område fremstår i dag som et
lysåbent skovareal, hvor festivalklubben har genindplantet enkelte større træer.
Umiddelbart vest for lysningen står en skovstykke med massiv og monoton granbevokskning, som
er delvist stormfældet med farlige træer til følge.
Danmarks Naturfredningsforening og Skanderborg
Festivalklub har aftalt et samarbejde om at udarbejde en plejeplan for det samlede område.

Viadukten, der fører Horsensvej over jernbanen, er
et trafikalt uoverskueligt sted.

På ønske fra Danmarks Ornitologiske Forening har
partnerskabet også drøftet, hvilke dele af skovområdet, som burde friholdes for aktiviteter.

Partnerskabet har drøftet muligheden for at hænge
en stibro på nordsiden af viadukten.

Partnerskabets drøftelser af naturplejeområde og stillezoner uden støjende og forstyrrende aktiviteter

Et nyt grønt partnerskab på vej
I 2017 anlagde Skanderborg Festivalklub en ca. 650
meter lang sti langs nordsiden af Horsensvej fra
Skovlunden til Sølund. Denne sti benyttes nu året
rundt som en integreret del af stinettet i Dyrehaven.
For at knytte Vroldområdet på de rekreative oplevelser i Dyrehaven og de muligheder, som kommer
på Skovlunden via partnerskabets aktiviteter, har
partnerskabet drøftet en forbedring af den rekreative
færdsel langs Horsensvej fra Kærligheden til Skovlunden – herunder en stibro over jernbanen.
Dansk Cyklistforbund har også foreslået en stiforbindelse langs nordsiden af Horsensvej inkl. en stibro.
Da Banedanmark har planer om at hæve viadukten
over banen i forbindelse med elektrificeringen af
jernbanenettet, har partnerskabet besluttet, at drøfte
de videre tanker om en sti fra Hylkevej til Slotsban-

Grantykningen bærer præg af stormfald i spænd.

Den nye sti langs nordsiden af Horsensvej.
ken i et nyt grønt partnerskab, som blev stiftet i juni
2019 med følgende partnere til en opstart: Grundejerforeningen Bytoften/Byleddet, Skanderborg
Søcamping, Grundejerforeningen Almuevej, Vrold
børnehus, Dansk Cyklistforbund og Skanderborg
Festivalklub. Partnerskabet inviterer bl.a. kommunen
og turismen med i samarbejdet.

Dansk Cyklistforbunds forslag til linjeføring af en sti langs nordsiden af Horsensvej forbi Skovlunden.
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Når der opsættes formidlingstavler eller udføres stiafmærkninger i Skanderborg Kommune er der lagt vægt
på at anvende et genkendeligt skiltekoncept, som er
udviklet over Naturstyrelsens skiltedesign, og som nu
anvendes i flere kommuner.
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Det digitale formidlingsprojekt Scannerborg har i
regi af VisitSkanderborg opsat QR-koder omkring
Skanderborg By, som fortæller mange af de gode
historier, som knytter sig til byen.
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Historierne kan tilgås via QR-koder, men da de er
indlæst på HistoriskAtlas.dk kan de også findes
her eller på det mobile website OplevGudenaa.dk,
som samler al information om friluftslivets muligheder i bla. Skanderborg Kommune.
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Partnerskaber har besluttet at supplere Scannerborg med flere fortællinger om Skanderborg
Dyrehave og Skovlunden.
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højskilte skal byde publikum velkommen til oplevelser i
hele Dyrehaven og på Skovlunden.

37 cm

5 cm

60,4 cm

8,5 cm
12,5 cm

33 cm

14

90 cm

Side

Front

A2-korttavle-stativ.

Side

12,5 x 12,5 cm

12,5 x 12,5 cm

Side

10 x 4,5 cm

12,5 x 12,5 cm

135 cm

10 cm

90 cm

17 cm

135 cm
Front

4 cm

A2

A4

Til højre: A3-tavler fra Vejerslev Skov, A2-tavle fra
Himmelbjergruten ved De Små Fisk og fugletavle er
eksempler på formidlingsplancher, der kunne opsættes
tilsvarende i Dyrehaven og ved Skovlunden.
Side

10 x 4,5 cm

190 cm

Endelig vil alle afmærkede stier i hele Dyrehaven og
Skovlunden blive suppleret og opgraderet, så publikum
kan følge afmærkningerne og finde rundt i området –
herunder finde gennem Dyrehaven, når der afholdes
Smukfest.
A3

Fals 2 cm

99 cm

4 cm

6 cm

70 cm

Informationsflade
totalareal 99 x 74 cm
synligt 99 x 70 cm

27 cm

4 cm

95 cm
Fals 2 cm

4 cm
10 cm

Alle infotavler forsynes med resuméer på tysk og engelsk.

12,5 x 12,5 cm

Adgangsreglerne kan
bringes på f.eks. A2-korttavlerne og i foldere.

Fals 2 x 2 cm
4 cm 4 cm
10 cm

Rundt i området opsættes A3-infotavler med fortællinger om natur- og kulturhistorien på Skovlunden.

90 cm

F.eks. er der adgang over private arealer fra kl.
6 til solnedgang, mens
der på offentlige arealer
er adgang døgnet rundt.
Endvidere kan afmærkede
ruter over private arealer
lukkes i forbindelse med
jagt, idet der kan ophænges advarselsskilte på
afmærkningspælene, hvor
jagt finder sted.

Alle eksisterende infotavler udskiftes med opdaterede
oplysninger om nye stier etc.

37 cm

Afmærkning af vandreruter sker med pæle i
signalfarver for statstlige arealer (røde), kommunale arealer (sorte) og på private arealer (brune).
Dermed er det lettere at forklare for publikum, at
der er forskel på adgangsreglerne for private og
offentlige arealer.

24 cm

Ruteafmærkning

Ved Skovlunden opsættes et dobbeltsidet højskilt med
fokus på Skovlunden og AquaGlobe. Ved skovparkeringen syd for Horsensvej, ved Junges Plantage og ved
indgangen til Skovlunden nær Skovhuset opsættes
oversigtskort på A2-tavler. Publikum kan derved let finde den rette vej på stisystemerne i Dyrehaven.

Tavlestativ,
højskilt.

Parkering. Parking.
Parkplatz.
Seværdighed. Sight.
Sehenswürdigkeit.
Spisested.
Restaurant.
Gasthaus.
Turistbåd.
Excursion boat.
Touristenboot.
Vandrehjem. Hostel.
Hostel.
Badested. Bathing
place. Badestelle.
Teltplads. Primitive
campsite. Zeltplatz.
Shelter. Trail shelter.
Shelter.
Toilet. Toilet.
Toilette.
Rasteplads. Lay-by.
Rastplatz.
Hjorteindhegning.
Deer enclosure.
Hirsch Fechten.
Fugletårn. Bird
watchtower. Vogelbeobachtungsturm.

Byområde. Town area. Stadtgebiet.

Velkommen til Skanderborg Dyrehave

Bebyggelse. Houses. Häuser.
Sø. Lake. See.
Vandløb. Stream. Wasserlauf.

Kongeborgen Skanderborg eksisterede helt
tilbage i 1100-tallet – anlagt ved en vigtig
færdselsrute gennem det sørige landskab.

Skov. Forest. Wald.
Eng/vådområde. Meadow/wetland.
Wiese/Feuchtgebiet.
Jernbane. Railway. Eisenbahn.
Landevej. Road. Straße.
Småvej/skovvej/markvej. Secondary road/
Gravel road. Nebenstraße/Waldweg/Feldweg.
Sti. Path. Pfad.
Højdekurver, 2,5 meter. Contourline, 2,5 metre.
Höhenlinien, 2,5 Meter.
Vandreruten Aarhus-Silkeborg. Signposted
hiking trails. Markierte Hauptwanderwege.
Lokale vandreruter. Signposted walking trails.
Markierte kürzere Wanderungen.

Ved reformationen i 1536 overtog kronen det
gods, som op gennem middelalderen havde
tilhørt områdets klostre, og klostrenes bygninger
blev efterhånden nedbrudt.
I 1562-1574 blev middelalderborgen udbygget
og befæstet – bl.a. fragtedes byggematerialer
fra Øm Kloster ad søer og åer til byggeriet af
Skanderborg Slot. Det skete på ordre fra Frederik
2., der gav Skanderborg købstadsrettigheder i
1583.
Den jagtglade konge udlagde en dyrehave ved
slottet, og der blev bl.a. udsat kronhjorte, dådyr
og vildsvin. Den kongelige dyrehave var dengang
indhegnet, og byens borgere havde ikke adgang
til området. Haven forsynede de kongelige med
vildt.

Hundeskov. Forest
for dogs without a
leash. Wald für
Hunde ohne Leine
Information

0

© Geodatastyrelsen

1. Dronning Dagmars Dreng
2. Minde om A. Blom
3. Troldkællingen
4. Elo´s Våren
5. Minde om prins Ferdinand og
Caroline
6. Minde om Poul Langballe
7. Frederik VI´s Minde

Eksisterende formidlingstavler i Dyrehaven opgraderes og udskiftes. Bl.a. skal hele det afmærkede stisystem fremgå af samtlige infotavler.
15

Institutionen Sølund blev opført i 1934-36 som
en del af Den Kellerske Åndssvageanstalt i
Brejninge – fra 2007 en kommunal institution.
En kort overgang mod slutningen af 2. verdenskrig beslaglagde tyskerne Sølund og Dyrehaven
og indrettede her et befæstningsanlæg.
Siden 1980 er der hvert år den 2. weekend i
august afholdt Skanderborg Festival – nu kaldet
Smukfest – i Dyrehaven. Ca. 50.000 personer
deltager i festlighederne under bøgetræerne.

Stik af I. Haas, 1767

Mindesmærker i Dyrehaven

Kurz nach der Reformation im Jahre 1536 wurde das Skanderborger
Schloß erweitert und befestigt – dazu wurde u.a. Baumaterial von ehemaligen
katholischen Klostern verwendet. Beim Schloß wurde ein Tiergarten mit Wildschweinen und Hirschen angelegt. Im Jahre 1885 kaufte die Gemeinde den
Tiergarten, der zu der Zeit von den Ein-wohnern der Stadt als Wald benutzt wurde.
Die Institution Sølund wird seit 1936 von Entwicklungsgehemmten bewohnt.

Gården Sølund opførtes i første halvdel af
1800-tallet, men i 1885 blev Sølund med skov
solgt til kommunen. Siden har Dyrehaven været
lystskov med fest- og danseplads. I 1887 opførtes
pavillonen Capri, og senere kom friluftsteatret.

250 m

Du står her
You are here
Sie sind hier

Shortly after the Reformation, Skanderborg Castle was enlarged and
fortified, using among other things building-material from former catholic
monasteries. A deer park containing wild-boar and deer was established beside
the castle. In 1885 the town council bought the deer park and from that time
onwards it has been used by the town’s inhabitants as a recreational wood. Since
1936 the institute of Sølund has been a residence for retarded people.

Ved en auktion på slottet i 1767 solgtes kronens
gods til private. Slottet blev nedrevet på nær
kapellet og et hjørnetårn. Dyrehaven blev købt af
Ulrich Christian Tholstrup – senere byfoged.

Vandreruten Aarhus-Silkeborg
er afmærket med røde pile
og prikker, der sidder på
træpæle.
Lokale ture og genveje er
afmærket med gule symboler.
Brune pæle står på private
arealer og sorte pæle på
kommunale arealer.

Frivillig indsats
Der er tanken, at lokale kræfter på frivillig basis bidrager til etableringen af partnerskabets aktiviteter med en
praktisk indsats.
Det handler typisk om opgaver, som man selv kan udføre med vejledning fra professionelle aktører som f.eks.:
• Placering af faste borde/bænke-sæt, hvor benene
nedgraves
• Placering af afmærknings- og rutepæle, der
nedgraves på forud afmærkede steder
• Placering af stativer til informationstavler, der
nedgraves på forud afmærkede steder
• Klargøring af arealer til placering af f.eks. sheltere,
grillhytter, toiletter og træsti
• Enkle anlægsopgaver i forhold til vandrestier og
MTB-spor.
Foreningerne i partnerskabet vil kunne stå for indkaldelse af frivillige og udarbejdelse af arbejdsprogrammer,
fremskaffelse af værktøj etc.
Der budgetteres med, at frivillige kræfter, vil kunne
levere i alt 450 frivilligtimer til realiseringen af partnerskabets ønsker.
Den frivillige indsats indgår ikke i partnerskabets aktiviteter for at spare udgifter til proffessionelle aktører. Men
det handler om, at der via en frivillig inbdsats tages et
konkret ejerskab til de anlægsopgaver, som de frivillige
udfører.
Deter således også brugerne selv, der står for anlægsopgaver på Festivalklubbens område. Alle bidrager til
samarbejdet med f.eks. arealer, indsatser eller økonomi
og i fællesskab skaber man nye rekreative muligheder,
som mange efterfølgende føler et ansvar for.

Billederne viser eksempler på indsatser fra frivillige fra partnerskabet om Himmelbjergruten. Arbejde, som kræver
farligt værktøj, udføres normalt af professionelle, så sikkerheds- og forsikringsforhold er varetaget korrekt.

Markedsføring
Markedsføringen af tilgængelighed og faciliteter
på Skovlunden vil indgå i den almindelige markedsføring til gæster og turister på guidedanmark.dk, som indtastes af Søhøjlandets Turistforening via VisitSkanderborg.
Digitale tracks af afmærkede stier og oplysninger
om faciliteter m.v. indlæses af bl.a. kommunen
på den digitale friluftsplatform udinaturen.dk.
Digitale fortællinger indlæses på historiskatlas.dk
af Museum Skanderborg.
Informationer fra guidedanmar.dk, udinaturen.dk
og historiskatlas.dk vises samlet på den digitale
platform OplevGudenaa.dk, som Skanderborg
Kommune er en del af via GudenaaSamarbejdet.
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Budget
Anlægsbudget
I budgettet er partnerskabets anlægsomkostninger
opgjort med udgangspunkt i indhentede tilbudspriser,
erfaringstal og estimerede beløb. Partnerskabet vil
efterfølgende søge anlægsøkonomien sikret via bestræbelser på at pulje egne midler fra partnerne med tilskud
fra offentlige puljer og private fonde.
Anlæg af dele af partnerskabets ønsker gennem f.eks.
en etapedeling af projektet kan kun komme på tale,
hvis de pågældende enkelt-dele er fuldt finansierede, og
hvis tilskudsgiverne kan godkende en etapedeling.
Partnerskabet vil anmode Skanderborg Kommune om at
stå for projektets økonomiadministration. Det vil sige,
at kommunen anmodes om at stå som den formelle
ansøger om bidrag fra puljer og eksterne fonde samt at
udføre mellemfinansiering og momsafløftning på offentlige tilskudsmidler.

Drift
Ejerskabet til partnerskabets enkelte dele og dermed
også driftsopgaven er fordelt efter den fordelingsnøgle,
der er angivet i budgettets kolonne yderst til højre.

Anlægsbudget, grønt partnerskab om Skovlunden
UDGIFTER
Planlægning
Ansøgninger, økonomi og myndighedstilladelser
Projektering, broer og træstier
Projektering, overnatningsfaciliteter og toiletter m.v.
Koordinering af frivillige
Regnskab og afrapportering
Planlægning i alt

Stk./m/m2

a

Frivilligindsats
Klargøring af arealer
N edgravning af rute- pg piktogrampæle
Frivilligindsats i alt

150
300
450

Anlæg, tilgængelighed
Træsti gennem lavbundsområde, børnesikret med lavt værn, 2,0 m bredde
Opholdsplatform til undervisning og stigange samt bænkeplatform
Tilstødende grusstier
Grusstier/belægningsforbedringer andre steder
Spange over grøfter på Skovlunden område
Løberuter, kondistier (sammenfald med MTB-ruter), belægningsforbedringer
Landgangssted for Dagmar ved Junges Plantage
Anlæg, tilgængelighed i alt

83
32
500
200
3
400

Anlæg, faciliteter
Opholdsplads nord for Skovlunden
Handicapvenligt toilet med tank nord for Skovlunden
Sheltere nord for Skovlunden, heraf en med udtrækbriks og personlift
Borde/bænke-sæt med nedgravede ben
Grillriste til bordplader
Svinggrills
Affaldsspande
Opholdsplads sydvest for Skovlunden
Handicapvenligt toilet med tank sydvest for Skovlunden
Grillhytte med 3 sheltere sydvest for Skovlunden inkl. personlift
Borde/bænke-sæt med nedgravede ben
Grillriste til bordplader
Svinggrills
Affaldsspande
Opholdsplads ved Aqua Globe
Parkering ved Aqua Globe
Vandskyllende offentligt toilet ved Aqua Globe
Borde/bænke-sæt med nedgravede ben
Grillriste til bordplader
Svinggrills
Affaldsspande
Drikkevandspost ved Skovlunden
N aturlegeplads
Sansesti
Tarzanbane i børnehøjde
Bænke langs stier
Isætningsmulighed for kanoer og kajakker ved Skanderborg Sø, platform
Udsigtstårn ved Skanderborg Sø
Anlæg, faciliteter i alt
Formidling og afmærkning
Grejbank, undervisning og naturanalyser
Grejbank, jordbundsanalyser
Grejbank til bålaktiviteter
Vejrstation
Afsætning af pæle og infotavler
Piktogrampæle
Rutepæle
Standardpiktogrammer
Specialpiktogrammer
Vejvisere
Skilteflader til vejvisere
Brede højskilte ved Aqua Globe
Brede højskilte, opsætning og print
Dobbeltsidet højskilt ved Skovlunden
Opsætning af dobbeltsidet højskilt ved Skovlunden og print
A2-kortborde
A3-infotavler

Timer
125
200
200
75
50

3.728
4.000
300
300
12.000
150

Honorar
93.750
150.000
150.000
56.250
37.500
487.500

Materialer

0

Total
93.750
150.000
150.000
56.250
37.500
487.500

15.000
30.000
45.000

45.000

130.000
75.000
75.000
30.000
18.000
30.000

179.424
53.000
75.000
30.000
18.000
30.000

358.000

385.424

309.424
128.000
150.000
60.000
36.000
60.000
0
743.424

1
4
3
3
2
2

180.000
50.000
6.250
1.200
3.500
1.500

50.000
70.000

130.000
130.000
18.750
3.600
7.000
3.000

180.000
200.000
18.750
3.600
7.000
3.000

1
1
6
6
3
3

180.000
325.000
6.250
1.200
3.500
1.500

50.000
137.500

130.000
187.500
37.500
7.200
10.500
4.500

180.000
325.000
37.500
7.200
10.500
4.500

500
1
3
3
2
2
1
1
1
1
4
1
1

300
75.000
6.250
1.200
3.500
1.500
45.000
400.000
50.000
250.000
1.750
180.000
300.000

75.000
25.000

75.000
50.000
18.750
3.600
7.000
3.000
25.000
200.000
25.000
125.000
7.000
90.000
150.000
1.448.900

150.000
75.000
18.750
3.600
7.000
3.000
45.000
400.000
50.000
250.000
7.000
180.000
300.000
2.466.400

20.000
200.000
25.000
125.000
90.000
150.000
1.017.500

Drift

Partnerskabet
Partnerskabet

Skanderborg Festivalklub
Skanderborg Festivalklub
Skanderborg Festivalklub
Skanderborg MTB
Skanderborg MTB
Skanderborg Kommune

Skanderborg Festivalklub (hold af frivillige)
Skanderborg Kommune
Skanderborg Festivalklub (hold af frivillige)
Skanderborg Festivalklub (hold af frivillige)
Skanderborg Festivalklub (hold af frivillige)
Skanderborg Festivalklub (hold af frivillige)
Skanderborg Festivalklub (hold af frivillige)
Skanderborg Festivalklub (hold af frivillige)
Skanderborg Kommune
Skanderborg Festivalklub (hold af frivillige)
Skanderborg Festivalklub (hold af frivillige)
Skanderborg Festivalklub (hold af frivillige)
Skanderborg Festivalklub (hold af frivillige)
Skanderborg Festivalklub (hold af frivillige)
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S
Skanderborg Festivalklub (hold af frivillige)
Skanderborg Kommune
Sølunds Forældrekreds?
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune

Fortsættes næste side
1
1
1
1

30.000
20.000
30.000
20.000

25
125
300
40
4
16
2

350
450
75
125
1.250
600
5.000

1

3750

3
5

3.675
1.270

30.000
20.000
30.000
20.000
15.000
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2.000
3.000
15.000
7.500

8.750
56.250
22.500
3.000
5.000
6.600
10.000
3.000
3.750
2.500
11.025
6.350

30.000
20.000
30.000
20.000
15.000
8.750
56.250
22.500
5.000
5.000
9.600
10.000
18.000
3.750
10.000
11.025
6.350

Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune

Sansesti
Tarzanbane i børnehøjde
Bænke langs stier
Isætningsmulighed for kanoer og kajakker ved Skanderborg Sø, platform
Udsigtstårn ved Skanderborg Sø
Anlæg, faciliteter i alt

1
1
4
1
1

50.000
250.000
1.750
180.000
300.000

1
1
1
1

30.000
20.000
30.000
20.000

25
125
300
40
4
16
2

350
450
75
125
1.250
600
5.000

1

3750

3
5

3.675
1.270

Fortsat fra forrige side

Formidling og afmærkning
Grejbank, undervisning og naturanalyser
Grejbank, jordbundsanalyser
Grejbank til bålaktiviteter
Vejrstation
Afsætning af pæle og infotavler
Piktogrampæle
Rutepæle
Standardpiktogrammer
Specialpiktogrammer
Vejvisere
Skilteflader til vejvisere
Brede højskilte ved Aqua Globe
Brede højskilte, opsætning og print
Dobbeltsidet højskilt ved Skovlunden
Opsætning af dobbeltsidet højskilt ved Skovlunden og print
A2-kortborde
A3-infotavler
Opsætning af A2- og A3-tavler og print
Opgradering af samtlige eksisterende skilte i Dyrehaven
Fremstilling af friluftskort
Køb af illustrationer til formidling
Oversættelser
Fremstilling af digitale fortællinger/udvikling af "Scannerborg".
Indtaling og studietid
QR-koder
Formidling og afmærkning i alt

25.000
125.000

25.000
125.000
7.000
90.000
150.000
1.448.900

50.000
250.000
7.000
180.000
300.000
2.466.400

30.000
20.000
30.000
20.000

300
249.225

30.000
20.000
30.000
20.000
15.000
8.750
56.250
22.500
5.000
5.000
9.600
10.000
18.000
3.750
10.000
11.025
6.350
46.650
16.800
20.000
15.000
7.500
15.000
2.100
900
405.175

0

25.000
0
25.000

Skanderborg Festivalklub (hold af frivillige)
Skanderborg Festivalklub (hold af frivillige)

7.500
7.500
15.000

0

7.500
7.500
15.000

Skanderborg Festivalklub
Skanderborg Festivalklub

2.103.950

2.083.549

4.187.499

90.000
150.000
1.017.500

15.000

2.000
3.000
15.000
7.500

8

Naturpleje
Plejeplan
Udtynding/fjernelse af områder med granskov - modsvarer salg af flis
Naturpleje i alt

6
6
6

2.500
350
150

1

25.000

41.250
12.000
20.000
15.000
7.500
15.000
2.100
600
155.950

25.000
25.000

Markedsføring
N ye oplevelsestilbud på hjemmesider
Presseindsats
Markedsføring i alt
Fremstillingsomkostninger i alt eksklusive moms

INDTÆGTER
Frivillig indsats (værdisat til 100 kr. pr time)
Kommunale puljer og bidrag
Friluftsrådet
Lokale og Anlægsfonden
Egenfinansiering
Andre eksterne fonde
Finansiering i alt, eksklusive moms

Beregnet
Ikke ansøgt
Anslået
Anslået
Ikka fastsat
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8.750
56.250
22.500
3.000
5.000
6.600
10.000
3.000
3.750
2.500
11.025
6.350
5.400
4.800

45.000
500.000
200.000

45.000
0
500.000
200.000
0
3.442.499
4.187.499

Sølunds Forældrekreds?
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune

Myndighedsforhold
Skovlunden er beliggende i landzone og i den gældende
kommuneplanramme 10.R.03.
Bl.a. er de østlige dele af Skovlunden i kommuneplanen
udlagt som naturbeskyttelsesområde og Kobbel Faldet
er udlagt som potentielt naturbeskyttelsesområde.
I naturbeskyttelsesområderne skal levesteder for vilde
dyr og planter bevares og om muligt forbedres. I de
potentielle naturbeskyttelsesområder skal landbrugsjord
så vidt muligt udgå af intensivt landbrugsmæssig drift
f.eks. ved at arealerne overgår til ekstensivt drevne
græsarealer eller skov.
Det ligger fint i tråd med Skanderborg Festivalklubs planer at anvende landbrugsarealerne til overnatning, så
de tidligere dyrkede arealer udlægges med græs og ikke
fremadrettet indgår i landbrugsmæssig omdrift.

Naturbeskyttelse
Dele af Skovlundens lavtliggende områder mod Døjsø
er beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens §3. Det
gælder især sumpskovene, hvor der kunne indgås et
nærmere samarbejde om pleje og formidling af naturværdierne.

Skæmmende eksisterende skiltning om forbud mod
færdsel og ophold bortsaneres helt.

I bestræbelserne på at åbne Skovlundens arealer op for
offentligheden vil det foreslåede træsti-anlæg gennem
de sumpede områder skabe adgang til den ellers utilgængelige natur.

Eksisterende forhold omkring Skovlunden

Arealerne mellem Skovlunden bygninger og Skanderborg Sø er omfattet af naturbeskyttelseslovens søbeskyttelseslinje, hvor det som udgangspunkt ikke er
tilladt at placere bygninger og skure m.v.

Det er Skanderborg Kommune, der er myndighed efter
planloven.

Det er Skanderborg Kommune, der er myndighed efter
naturbeskyttelsesloven. Skanderborg Kommune er partner i partnerskabet, og derudover er træstien drøftet
flere gange med kommunale medarbejdere, som skal se
på en ansøgning om dispensation efter Naturbeskyttelseslovens §3.

Landzone

Fredskov

Skovlunden er beliggende i landzone. Det betyder, at
der ved ændring af arealanvendelsen skal meddeles
tilladelse efter planlovens landzonebestemmelser.

Næsten 200.000 m2 af Skovlunden er fredskovspligtigt
areal. Af matr. 155a Skanderborg Markjorder og 10 al,
Vrold, er Kobbel Faldet og forhaven ud mod Horsensvej
med et samlet ubebygget areal på ca. 40.000 m2 ikke
pålagt fredskovspligt.

Kommunen skal i vurderingen af en ansøgning om
tilladelse udøve et skøn inden for de rammer, som findes i den overordnede planlægning. Som nævnt ligger
Skovlunden inden for kommuneplanens rammeområde
10.R.3. Kommunen skal navnlig påse at der ikke meddeles tilladelser der er i strid med hensynet til naturbeskyttelsen samt hensynet til de rekreative interesser.

dreruten gennem Dyrehaven blive lukket, så partnerskabet har planlagt en alternativ rute over Skovlunden.
Partnerskabet har også foreslået etablering af MTB-spor
og flere opholdsområder med sheltere, toilet m.v.

I henhold til skovloven kan op til 10% af det fredskovpligtige areal udlægges som lysåbne naturarealer (uden
omlægning og gødskning) og op til 10% som græsningsskov (lysåben skov med spredt bevoksning), uden
at en tilladelse efter skovloven er nødvendig.

Tilladelse kan normalt først meddeles, når der er gennemført en nabo-orientering, der omfatter ejere og
brugere og de ejendomme, hvis ejendomsskel grænser
til den ejendom, hvor der søges om landzonetilladelse.

Nord for Kobbel Faldet er et fredskovspligtigt areal
blevet ryddet for krat og anden opvækst. Her vil der
fremadrettet kunne etableres et lysåbent naturareal –
f.eks. med spredte træer.

Ændringen af arealanvendelsen må antage en vis
blivende karakter, hvilket betyder, at en ændret arealanvendelse på under 6 ugers varighed ikke kræver en
tilladelse.

Veje, der ikke er nødvendige for skovdriften kræver
dispensation fra skovloven. Det vurderes, at de eksisterende udlagte veje tjener som adgangsveje til campingområdet i Skovlunden forhave og på Kobbel Faldet.

Mulighederne for at forbedre skiltningen er mangfoldige.

Det er Miljøstyrelsen, der er myndighed efter skovloven.
Partnerskabets idéer har væren vendt med en medarbejder i Miljøstyrelsen, som senere skal behandle en
konkret ansøgning fra partnerskabet.
Miljøstyrelsen er umiddelbart positivt indstillet i forhold
til partnerskabets skitserede rekreative tiltag. De skal
på baggrund af en konkret ansøgning vurderes i forhold
til skovens størrelse og tilsvarende anlæg i nærheden.
Træstien skal også have en tilladelse efter skovloven,
men her afventes en kommunal tilladelse efter §3.

Rekreative interesser
Vandreruten Aarhus-Silkeborg passerer gennem landsbyen Vrold, Junges Plantage og gennem Dyrehaven
langs Skanderborg Sø. Under Smukfest vil dele af van19
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