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Dyrehaven - et værdifuldt sted
Et historisk sted

Alsidig brug

Skanderborg Dyrehave har en lang historie, der kan
spores helt lbage l 1500-tallet, hvor området var en
kongelige dyrehave med kronhjorte, vildsvin, kaniner
og fiskedamme. Kong Frederik den II, der i slutningen af
1500-tallet bosa e sig med sin familie på Skanderborg
Slot, lod Dyrehaven indhegne for at besky e bestanden af
de udsa e dyr.

Selve skoven i Dyrehaven har al d været forbundet med
værdi - en værdi som dog har været forskellig gennem
den, hvilket særligt bunder i vekslende strømninger i
samfundets interesse for beny else af skoven.

Skønt navnet, Dyrehaven, i dag holder ved, blev
Skanderborg Slots dyrehave senere nedlagt, og i 1767 blev
skoven åbnet for Skanderborgs borgere. Hér etableredes
blandt andet dansepladsen ved Chris an den IV’s Eg
og Kindlers Planteskole - l a oldelse af festligheder og
ak viteter.
I 1885 købte Skanderborg Kommune Sølund, Dyrehaven
og Æbleø. Here er blev dansepladsen fly et fra Chris an
den IV’s Eg l Sølund, og der etableredes desuden
et frilu steater, som blandt andet blev anvendt som
udendørs scene for det Kongelige Teater.
I februar 1944 afspærredes Dyrehaven af den tyske
værnemagt. Sølund omdannedes l fæstning, og
der indre edes flere bunkers rundt i skoven l
kommandocentraler. Spor af disse ses i dag ved
Frihedsmuseet og på skrænten ud mod søen, i den sydlige
del af Dyrehaven.
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Tilbage i 1500-tallet ved kongens indhegning af
Dyrehaven vægtedes besky elsen af især dyrelivet højt.
Da indhegningen om Dyrehaven blev ernet, og haven
åbnedes for Skanderborgs borgere og andre besøgende,
vandt interessen for beny else af skoven l rekrea ve
formål frem.
I begyndelsen af 1800-tallet handlede det igen om at
besky e den danske natur - denne gang med henblik på at
sikre dansk skovbrug for frem den. Fredskovsforordningen
indførtes og fastlagde, at Dyrehaven i al frem d skal
fastholdes som skov. Interessen for øget skovbrug
resulterede også i øget lplantning i form af Junges
Plantage.
Dyrehaven har i dag mange ansigter og anvendelser. Den
er både et rekrea vt område, et ak vt område og en
naturskov - og så er den ramme om Smukfest.
Ak viteterme relateret l fes valen er begrænset l at
foregå i ’Fes valskoven’ i den østlige del af Dyrehaven.
Den årligt lbagevendende fes val, der løber af stablen
i august, har siden 1980 anvendt Dyrehaven l at
skabe rammerne om Danmarks Smukkeste Fes val.
50-55.000 mennesker gæster hvert år fes valen,
hvor fes valområdet i 10 dage lukkes ned for ikkefes valdeltagere.

Fes valskoven er den ældste del af Dyrehaven, hvor der
inden for rammerne og formålet med Fredsskovspligten
siden 2010 er arbejdet målre et på skovforyngelse,
blandt andet for at skabe større aldersvaria on i
vegeta onen.

Endelig huser Dyrehaven hotellet Skanderborghus,
Skanderborg Vandrerhjem, Frihedsmuseet og
bostederne ved Sølund.

Plads l alle
I Dyrehaven som helhed findes der forskellige typer
af skov, særligt domineret af nåleskov og bøgeskov.
Det er et mål for Skanderborg Kommune at arbejde
hen imod en mere varieret skov hvad angår arts- og
alderssammensætning.
Foruden at være udflugtsmål er Dyrehaven også
mødested for mange foreninger, der anvender skoven
på forskellig vis. Blandt foreningerne er Skanderborg
Kano- og Kajakklub, Skanderborg Lawn Tennis Klub og FC
Skanderborg, samt rollespilsforeninger, discgolfspillere
fra hele Danmark, løbeklubber, mountainbikeklubber
m.fl.

Som det vig gste rekrea ve område for Skanderborgs
borgere og besøgende danner Dyrehaven ramme om
mange ak viteter året rundt, ligesom byens insitu oner
og skoler bruger skoven som lærings- og legerum.
Der skal værnes om den alsidige brug, blandt andet ved at
sikre, at der er plads l alle - gamle og unge, dyr og planter,
løbere og fuglekiggere. Det betyder også, at Dyrehaven
al d vil være et dynamisk og foranderligt sted, hvor nye
fællesskaber og ini a ver opstår - men hvor bøgeskoven
bestandigt er det rolige bagtæppe.

Visionen for Borgernes Dyrehave i
Skanderborg bygger på iden tet og
stolthed og dermed også ejerskab og
omsorg for området. En væsentlig faktor
i den sammenhæng er dne historie, der
kny er sig l et område, som vi i dag
kender som Dyrehaven. Dyrehaven er,
e er flere hundrede års påvirkning af
mennesker, ikke kun et stykke natur,
men i lige så høj grad et kulturmiljø, der
rummer en række historier, som har høj
grad af lokal interesse og er en væsentlig
del af Danmarkshistorien helt lbage fra
1500-tallet.
Helhedsplan for Dyrehaven, 2017
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Dyrehaven er den mest
beny ede skov i kommunen.
Store Dyrehave indeholder de
naturværdier, som Skanderborg
Kommune gerne vil styrke og
være kendt for: Vore skove, søer,
bakker, natur og lgangen l at
bruge den rekrea vt.
Skovplan for Dyrehaven, 2017
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Baggrund og formål

Dyrehaven ved Skanderborg har en lang historik – som
jagtområde, produk onsskov og lystskov. Med placeringen
meget tæt på byen er Dyrehaven et vig gt rekrea vt
område for borgere og besøgende.
Sam dig kaldes Dyrehaven ind imellem i folkemunde for
’Fes valskoven’, idet den hvert år i august danner ramme
om Smukfest. De store bøgetræer giver fes valen en
enestående smuk kulisse og en in m stemning, som er
unik for netop Smukfest. Smukfest engagerer omkring
14.000 frivillige medarbejdere, som hvert år hjælper med
at klargøre, gennemføre og nedtage fes valens mange
midler dige bygningsværker.
Dyrehaven er med andre ord et vig gt sted for mange,
som hver især ser stedet som noget særligt. Det skal der
ikke alene være plads l, det skal også føre l
merværdi for alle Dyrehavens brugere at være fælles om
bøgeskoven. Med afsæt i den ambi on har Skanderborg
Kommune, Smukfest og Lokale- og Anlægsfonden sammen
gennemført et projek orløb, som har ha l formål at
afdække netop de e poten ale for merværdi.
Udviklingsprojektet udspringer af det gode samarbejde
i §17 stk. 4-udvalget med deltagelse af Skanderborg
Kommune og centrale interessenter, der sammen har
givet en række anbefalinger l byrådet i ”Principper for
udvikling af Dyrehaven 2019-2029”.

eller mindre faste installa oner og inventar kan bruges
l fes val og drives og bruges i fællesskab l rekrea ve
formål resten af året.
Sam dig har formålet været i fællesskab at udvikle én
eller flere konkrete idéer l faste installa oner, der kan
afprøves inden for de kommende par år i et partnerskab
mellem fes val, kommune og brugere. Modningen
af nye partnerskaber har været et selvstændigt mål i
projektet, og for at sikre en solid forankring udspringer
alle projek déer af en konkret e erspørgsel fra lokale
interessenter i Skanderborg, med et ønske om ak vt at
bidrage l udvikling og dri af de realiserede projek dé.
Herudover har det også været et formål med projektet,
at der bygges videre på fortællingen om Dyrehaven
som lystskov – en fortælling som favner havens mange
iden teter, og som bidrager l en fælles klarhed over,
hvordan haven kan udvikle sig i frem den, og hvilken rolle
Dyrehaven har i forhold l Skanderborgs andre grønne og
blå områder.
Projektet er gennemført henover et år, fra sensommeren
2019 l sensommeren 2020, og er faciliteret af
eksterne rådgivere fra rådgivningsvirksomheden Urland
Aps. Projektet er finansieret i et samarbejde mellem
Skanderborg Kommune, Lokale- og Anlægsfonden og
Smukfest.

Formålet med projek orløbet har været – i et samarbejde
mellem Skanderborgs foreningsliv, interesseorganisa oner
og borgere - at formulere en vision for, hvordan mere
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En åben dialog
Parallelt med feltstudierne blev der sammen med
Skanderborg Kommune gennemført en omfa ende
interessentanalyse, med det formål at iden ficere
alle relevante nuværende og kommende brugere af
Dyrehaven. Interessentanalysen dannede grundlag for den
åbne invita on l første workshop, som blev gennemført i
januar 2020.

Projektet er gennemført i tæt samarbejde og dialog med
en lang række aktører og interessenter.
Arbejdet blev indledt med feltstudier af Dyrehaven før,
under og e er a oldelsen af Smukfest 2019. Hér var
der særligt fokus på, hvordan Dyrehaven fungerer som
ramme om den store begivenhed, hvordan fes valen
bygger og indre er i skoven, og hvordan skoven fungerer
i sammenhæng med resten af byen og sine omgivelser
under fes valen.

På workshoppen deltog omkring 120 interessenter og
borgere. Fokus var på at kortlægge, hvad brugerne finder
værdifuldt i Dyrehaven i dag, og hvilke behov de hver især
– som privatperson eller repræsentant for fx en forening –
har i forhold l nye rekrea ve ltag i skoven.

E erfølgende har rådgiver henover e eråret og vinteren
2019/2020 gentagne gange besøgt Dyrehaven, med
henblik på at danne sig et indtryk af skovens brug og
oplevelsesværdi i hverdagen.

Kortlægningen blev e erfølgende bearbejdet, og dannede
afsæt for den anden workshop, som blev a oldt i februar

1. WORKSHOP
KORTLÆGNING AF VÆRDIER OG BEHOV

2020. På workshoppen deltog omkring 70 borgere og
repræsentanter fra foreninger mv., og dene gang var
fokus på at videretænke de kortlagte behov l egentlige
projek déer, samt komme med et bud på, hvor i skoven
projek déerne vil være hensigtsmæssigt placeret. Begge
workshops blev gennemført som gruppearbejde.
Tredje og sidste workshop blev a oldt i august 2020.
På workshoppen deltog omkring 20 indbudte aktører,
som alle repræsenterede foreninger, organisa oner eller
ins tu oner, som havde lkendegivet interesse i specifikt
at bruge de nye stø epunkter i Dyrehaven.
Workshoppen havde l formål at drø e mulige modeller
for realisering og brug af stø epunkterne. Resultaterne af
den tredje workshop danner afsæt for det videre arbejde
med en design- og realiseringsfase.

2. WORKSHOP
KONKRETISERING AF BEHOV

Tæt samarbejde mellem Skanderborg
Kommune, Lokale- og Anlægsfonden og
Smukfest
Projektet er blevet gennemført i en styregruppe
bestående af repræsentanter fra Skanderborg Kommune,
Smukfest samt Lokale- og Anlægsfonden. Styregruppen
har fået hjælp af en ekstern rådgiver samt af en
myndighedsgruppe, bestående af repræsentanter fra
relevante forvaltninger i Skanderborg Kommune.
Medlemmer af det dligere §17 stk. 4-udvalg, der i 2018
udarbejdede helhedsplanen for Dyrehaven, har udgjort en
følgegruppe, der løbende har sparret med arbejdsgruppen
om processen og projektet.

3. WORKSHOP
REALISERING, BRUG OG ANSVAR

?
INTERESSENTKORTLÆGNING

!

!

BESKRIVELSE AF
VÆRDIER OG BEHOV

!
!

!

FORSLAG TIL KONKRETE
PROJEKTIDÉER

!

FØLGEGRUPPEMØDE

STYREGRUPPEMØDE

FØLGEGRUPPEMØDE

STYREGRUPPEMØDE

MYNDIGHEDSGRUPPEMØDE
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AFRAPPORTERING OG KØREPLAN

STYREGRUPPEMØDE
MYNDIGHEDSGRUPPEMØDE

STYREGRUPPEMØDE

MYNDIGHEDSGRUPPEMØDE
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Svømme og
g badefaciliteter
Bevar adgang
søbredved
og Søbadet
havens frugttræer
tr err
Festivalen
Anløbsplads
fortilroere
sted for hele byen.
Flere
brugere
F midling af historien Der findes stadig spor fra krigen
Form
Legeplads - natur
Bad og toilet
Fortæl og synliggør historier som Sølund, Luftwaffen, Løbeture
Skolepakker
Dyrhaven og Bøgescenen - lille MUseum?

Stilhed
Urørt
ø t Sk
Skov
eller
Mer
M
ere
e
reUbegrænset
urørt
t skov
k
meget god adgang til skoven

Tilgæng
geligthed
g
eligthed så folk oplever denne del af skoven

Egen nøgle
Mindes
M
in esten og statuer - Troldkvinden, Vånen
til Søbadet

SMUK fest
Fjern
ern alt fest
festivalinventar
tivalinventar
tiva
va
udenfor
for festival
fest
Godt
odt forr byen
b
bye
Fliser rundt om
m bommene
Folk
lkk tisser
Cam
Ca
amnpingvogne fra 15/5 - 20/8
Klargør til Sølundfestival
Kl
Skurvogne i forskellige farver er grimme
Mere ro i sommermånderen

Ingen lys Åndehullerr

Se
e rrovfugle

Hytte som klasseværelse - overdækning m bål Læring
Oplysning
O
l i om hvem der bruger skoven
Adgang til naturoplevelser

Biodiversitett

Mere
re Natur

Samlings og mødested

Søbad

Vinterbad
Søbadet
Ly i dårligtvedvejr
Tagterrasse

Til de unge Outdoor faciliteter
Festivalens projekt
Toiletfaciliteter
alle aldre
ved For
Skovlunde

Adgang til Sø
Omklædningsfaciliteter
De omvendte træer

Gamle træ
træe
æer Programmerede ringe omkring Søbad Åben i forhold til festival?

Adgang
til Æbelø
(øde ø)
Tilgængeligt m 30 kajakker + udstyr
Flere
fugle
gle
og fuglekvider
fuglekvid
fuglekv
Sølunds muligheder

Plads til SMUK fest

Naturoplevelser - skovens lyde
Handicaptilgængeligheden
Flere anemoner

Pilotprojekt skal være der i 1-3 år
Børnehus - festivalens om sommeren

for at bruge Dyrehaven
Sauna
uden medlemskab
kab af klub evt pay
p y and play
p y

Søen skal være tilgængelig
ig cirkelbro i vandkant/sivskoven

Fjern violet træ

Adgang ad Døjsøvej under
Grim farve Sandstrand
festivalen

Ingen toiletvogne på P plads
Erstatningstræer skal udvide denne skov

Uendelighedsbro ved søbred

Vandet Platform ud i søen
Nærhed
Adgang til vandet

Luk skoven af såå sent og så lidt som muligt

Sjovt at vise frem for venner

Festival motionsposter, børneaktiviteter langs sti
Ærgeligt at fribee bane er lukket i festival

De skal holde den høje kvalitet på oprydning

Faciliteter kan bruges af andre udenfor festival

De omvendte træer er sjove og passer godt ind
Festivalen instalationer skal væk
Kan bruge Døjsøvej under festival
Væk med festivalskilte efter fetival
al - e
eks kærlighedsti

God plads til aktiviteter i festival
Veje - Grusen er for grov til at cykle og gå
Asfaltering nogle steder
Flere faste instalationer i skoven som også kan bruges af festival

Flere siv og høje buske langs søbred
Kombinationen af Skov og sø
Fugleskjul

Udnyt allereder
eder eks.
ek områder

Foreningslivet skal dele faciliteter
Drop det i byen (flere alger)
Udbyg bådhus område
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Tre udviklingsspor
DEN STILLE URSKOV

DYREHAVEN SOM LÆRINGSRUM

Dyrehaven

Naturskoven

DEN AKTIVE DYREHAVE

midlerti
FESTIVALSKOVEN

hed
dig

Resultatet af første kortlægning over værdifulde steder
i skoven viser, at skoven har en stor og bred værdi for
skanderborgenserne. De bruger glædeligt skoven privat,
l sportsarrangementer, foreningsliv mm. Det ses tydeligt
i værdikortlægningen, at brugen af skoven sker på mange
forskellige dspunkter og på mange forskellige måder; i
kortlægningen nævnes både den s lle, urørte og rå skov,
skoven hvor der er plads l at lære og udforske, og ikke
mindst skoven som det ak ve rum, hvor der er plads l
ak viteter og sport.
Naturen i sig selv er en stor værdi, men også skovens
nærhed l byen, de mange indgange i skoven og den helt
særlige kulturhistorie spiller en vig g rolle for skovens
brugere.

NATURSKOVEN

Resultatet af kortlægningen over skovens værdier kan
samles i tre overordnede måder at bruge Dyrehaven på:
1. Naturskoven, hvor det især vægtes at der er plads l
ro og fordybelse og dyre- og planteliv, og som af mange
beskrives som en æste sk oplevelse
2. Den ak ve Dyrehave, hvor der løbes, cykles, bades,
leges og festes
3. Dyrehaven som læringsrum, som både omfa er de
kulturhistoriske oplevelser, skolernes og ins tu onernes
ak vteter, museets ak viteter mv.
De tre måder at bruge Dyrehaven på lever side om side i
dag - men ikke uden konflikter. Særligt vægtningen mellem
besky else og beny else fylder o e, og t i forhold l
fes valens ak viteter om sommeren.
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DEN AKTIVE SKOV

En måde at understø e at der er plads l det hele,
er at udpege zoner i Dyrehaven, som er forbeholdt
enten naturoplevelsen eller den ak ve brug - herunder
fes valen. De e understø es af kortlægningen, som langt
henad vejen viser, at der allerede i dag er konturerne af
sådanne zoner, hvor ’fes valskoven’ og Junges Plantage
huser Dyrehavens ak ve brugere, og naturskoven er
dominerende fra Skanderborg Vandrerhjem og mod nord
l Døj Sø.

Den akƟve Dyrehave

Dyrehaven som læringsrum løber på tværs af både den
ak ve Dyrehave og naturskoven - hvilket kun er naturligt,
da der er læring i begge måder at bruge skoven på.
Helhedsplanen for Dyrehaven kan oplagt viderebearbejdes
l konkret at afgrænse sådanne zoner, og i forlængelse
heraf beskrive, hvordan man vil understø e, at brugen af
skoven sker i respekt for disse zoner og deres brugsformål.
De e vil ikke alene skabe tryghed for Dyrehavens brugere,
det vil også gøre det mere enkelt for Skanderborg
Kommune at træﬀe gode beslutninger når nye anlæg og
ak viteter skal finde en plads i Dyrehaven.

SKOVEN SOM LÆRINGSRUM

Dyrehaven som læringsrum

Ønsker til
støttepunkter
Med værdikortlægningen som udgangspunkt
gennemførtes der på første workshop også en
behovskortlægning med særligt fokus på, hvilke
stø epunkter deltagerne hver især e erspurgte i
Dyrehaven - enten nye stø epunkter, eller en udbygning/
renovering af eksisterende.
Kortlægningen viste, at der især er fire fælles ønsker, listet
nedenfor:
1. ’Madpakkehus’ eller overdækket mødested - gerne
uopvarmet og åbent, men hvor der er ly og læ, borde og
bænke, måske en vandhane mv.

Cykelsti ved landevejen
Afmærket løberute
Flere handicapvenlige stier
Poke stops
Skiltning til den gamle eg

3. ’Ak vitetsplads’ med udendørs mo onsredskaber,
lege- og opholdsmuligheder, bænke, evt.
udsigtspla orm mv.
4. Styrkelse af Dyrehavens s system - skiltning,
formidling af ruter l forskellige typer brugere,
kulturhistorisk rute, bænke, toile er, skraldespande,
belysning.

Udbyg mountainbikespor

Bro til Æbelø

Brugbare spor hele året
Hjertesti Rastepladser

Bedre vedligehold af stierne

Formidling af Junges Plantage

Fliser omkring bomme
Udpeg og bevar de dele
Flere
stier
a
la
Sumpstien
Cykelbro i de sumpede områder
af Dyrehaven der er urørt skov
Lysafmærkning på visse stier
Genopfør Luftwaffebarak som den så ud

Formidling af Dyrehavens anvendelser

Historieformidling
Parkering ved plads til busser ved bunkerne
Flere rundvisninger i Bunkerne

2. Styrkelse af Søbadet som møde- og opholdssted med
omklædning, toile er, fleksibelt klublokale, bade- og
bådebro, borde, bænke, skraldespande, evt. grejbank
mv.

Sikrere overgang over jernbanen ved Hasnsvej

Sti mellem Sølund og Skovlunde gå helt til Vrold

Formidling af ruter til
forskellige brugere

tree hugging
Fugleskjul nord for vandrerhjem
Mere fugleliv
Anemonebund
Styrk biodiversiteten

Bedre/flere bænke
og skraldespande

Flere naturoplevelser

Bedre vedligehold af mindesmærker

Overdækket mødested
/madpakkehus Søbad

Område med dyr
fx geder/råvildt

Shelters flere steder
i Dyrehaven

Offentlige
toiletter

Bålpladser
Teknologi inddrages i løsninger

Hugst af siv

Skilte der viser de spiselige svampe
Fuglekig i Junges Plantage
Hotelværelser i trækronerne

Foreningslokaler,
fx ved Søbadet

Parkering ved Skovlunde/Junges Plantage
Fællesskab om at skabe
nye faciliteter
Mere ro i sommermånederne

Minigolfbane

Udsigtsplatform
Skøjtebane

Stadion omdannes til

Udendørs motionsredskaber

Fællesskab om drift og naturcamp med bålsteder
vedligehold af faciliteter

Legeplads

Teater/musical på Bøgescenen

Æbleø som børneø

Materialelagre til foreningslivet

Rund badebro med
lavvande i midten

Beskær bevoksning inden
Sølund-festivallen

Sauna

Mere strand ved Søbadet

Fiskeplads ved hundeskoven
Forskønne Søbadet

Ungemiljø ved Søbadet
Mulighed for at færdes i kanten af festivalskoven om sommeren
Adgang for foreninger
gennem bomme

Uendelighedsbro
Sandstrand ved Æbelø
Udvidelse af Sølund-broen
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Samtænkning med
Smukfests
byggeaktiviteter
Smukfest realiserer hvert år i juli og august midler dige
byggerier i Dyrehaven for omkring 40 mio. kr. Barer,
scener, spisesteder, ankomstzoner og toile er - alt det der
skal l for drive en by med 55.000 indbyggere i en uge.
Et vilkår for fes valen er, at den præcis én uge e er
den årlige fes val slu er skal ’aflevere’ Dyrehaven l
kommunen - opryddet og i ordentlig stand.
Smukfest har fokus på at genanvende så mange materialer
som muligt når der bygges - både af økologiske, prak ske
og økonomiske årsager. Enkelte faciliteter bliver stående år
e er år - fx Bøgescenen og Søbadet. Disse steder lhører
først og fremmest byen - og er kun fes valen l låns i to
uger hver sommer.
Normalt er det en kommunal opgave at opføre og drive
lokale stø epunkter for foreningslivet og borgere. Men
med fes valens byggeak viteter er der i Dyrehaven
en unik mulighed for at undersøge, om Skanderborgs
foreningsliv kan bruge og drive stø epunkter, der i
udgangspunktet er opført i et samarbejde mellem
brugerne og Smukfest, og som lånes af Smukfest i to uger
hver sommer - men lhører foreningslivet og borgerne
resten af året.
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Resultatet blev, at fire steder i Dyrehaven trådte frem som
poten elt egnede l at rumme stø epunkter:

6

5
6

Derfor blev det på anden workshop af deltagerne kortlagt,
hvor de forskellige ønsker l stø epunkter kunne placeres
bedst med tanke på lgængelighed og relevans for de
enkelte brugere. Kortlægningen blev here er samtænkt
med Smukfests indre ng af fes valskoven under
fes valen.

2

3

5

1. Søbadet
2. Capri/lunden
3. Bøgescenen
4. Omladepladsen

1. Søbadet
Det eksisterende søbad har fyldt mest undervejs i
processen - rig g mange brugere har omtalt badet som et
sted de kender og kommer. Sam dig beklager mange, at
det aktuelt ikke fremstår særligt pænt eller lækkert, og at
lokalerne er udtjente og umoderne.

3

Centralt i skanderborg realiseres der aktuelt et søbad, som
skal rumme faciliteter l et bredt udsnit af Skanderborgs
vandsportsklubber. Det betyder ikke, at søbadet i
Dyrehaven skal nedlægges, men det er centralt, at der
findes en god rollefordeling mellem de to søbade.

2

2. Capri/lunden
Capri er den væsentligste indgang l den ak ve del af
Dyrehaven. Hér er gode parkeringsmuligheder og brede,
velholdte s er mod søbadet og den centrale del af skoven.
Lunden var ind l for få måneder siden en lgroet lavning
tæt ved Capri, hvor der af Smukfest for nyligt er ført
en s forbindelse igennem. Lavningen har en in m og
frodig stemning, og ligger i direkte lknytning l Capris
parkeringsplads.

4

3. Bøgescenen
Bøgescenen er netop blevet fly et, og ligger nu ganske
tæt på vejen Dyrehaven. Bøgescenen ligger lavt, og er
et landmark for Dyrehavens brugere. Scenen har ikke en
permanent anvendelse, men ligger som to store, hævede
plateauer i skoven.

1

4. Omladepladsen
Smukfests omladeplads, som i praksis er en stor
lysning belagt med grus, ligger på Klüversvej lidt vest
for fes valskoven. I helhedsplanen for Dyrehaven
er omladepladsen bragt på banen som et sted, hvor
man kan eksperimentere med fx at udvikle fes valens
tømrerhandel, som er placeret hér hvert år.
13

Forslag til
realiseringsprojekter
her & nu

Søbadet - en mindre
renovering

Støttepunkter for
ophold i skoven
Hvad
Bænke, bord/bænkesæt, skraldespande, toile er. Det
e erlyses bredt af Dyrehavens nuværende brugere, at de
små stø epunkter i skoven styrkes og øges. Det foreslås
i forlængelse heraf, at der arbejdes med etbleringen
af fx tre-fem små stø epunkter langs Dyrehavens
mest beny ede ruter, indeholdende bænke, bord og
skraldespand.
Hvor
Det foreslås at etablere stø epunkter langs de mest
beny ede s er i Dyrehaven i dag, samt fx ved Døj Sø, ved
Bunkermuseet og ved de eksisterende shelters.
Hvem
De små stø epunkter vil principielt komme alle
Dyrehavens brugere l gode, men e erspørges mest af
seniorer samt ins tu oner og skoler. Stø epunkterne
bør tænkes ind i en samlet plan for s er og skiltning i
Dyrehaven samt idéen om en ak vitetsplads (se næste
side).
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Hvordan
Inden for fes valskovens afgrænsning kan stø epunkterne
eventuelt etableres af Smukfest og fungere som
opholdssteder under fes valen i august.
Uden for fes valskoven vil etablering og dri af
stø epunkterne typisk være en kommunal opgave det kan dog udnersøges, hvorvidt der kan etableres et
’oprydningslaug’ blandt Dyrehavens faste brugere.

Hvad
De eksisterende faste bygninger ved Søbadet fremstår i
dag lidt slidte, og er malet klare farver, der af projektets
deltagere er blevet beskrevet som forstyrrende for
oplevelsen af den smukke søbred. Det foreslås i
forlængelse heraf at gennemføre en let renovering af
Søbadets bygningsmasse, herunder at male bygningerne
- fx i mere diskrete jordfarver. Sam dig anbefales det, at
Skanderborg Kommune undersøger hvorvidt toile et kan
holdes åbent hele året (aktuelt lukkes det i vintermåneder
pga. risiko for frostskader).
Hvor
Det eksisterende Søbad.
Hvem
Bygningerne ved Søbadet bruges især af badende gæster
og roere, som sæ er både eller kajakker i vandet ved
badebroen. Toile et er det ene af kun to oﬀentlige
toile er i Dyrehaven (det andet er ved Skovlunden), og
især seniorer e erspørger at toile et konsekvent er åbent
og lgængeligt.

Hvordan
Smukfest lbyder at foretage smårepara oner og male
Søbadets eksisterende bygninger forud for fes valen i
2021.
Skanderborg Kommune har i forbindelse med
nærværende proces fulgt op på hvordan toile et ved
Søbadet dri es. Målet er, at toile et er åbent og rengøres
ugentligt hele året rundt. Toile et lukkes dog o e i
vintermånederne, idet der er risiko for frostskader.
Med de e erhånden mildere vintre kan det overvejes,
hvorvidt toile et kan holdes åbent i kortere eller længere
perioder henover vinteren.

Forslag til
realiseringsprojekter
her & nu

Madpakkehus
Hvad
Madpakkehus/overdækket opholdsplads med faste borde
og bænke/siddepladser l omkring 35 personer. Eventuelt
udstyret med:
- Plancher l formidling af Dyrehavens historie
- Undervisnings- og formidlingsmateriale l museets
foredragsholdere
- Informa onsskilte med kort, ruter og seværdigheder
- Grejbank l udstyr l Frisbee Golf
- Vand og el (evt. toilet og køkken)
- Udsigtspunkt
- Åbent større rum, og mindre aflåst rum
- Handicap lgængelighed
- Bålplads
- Cykelservice (spuler, pumpe)
- Online bookingsystem

Hvor
Smukfest ønsker at madpakkehuset realiseres i
fes valskoven, idet Smukfest skal kunne beny e det l
afviklingen af fes valen i august. Det kunne fx være ved
Alperosen eller ved Bøgescenen.

Hvem
En række foreninger har udtrykt ønske om at beny e
madpakkehuset som udgangspunkt for enten faste
ak viteter i Dyrehaven, eller når der er særlige
arrangementer. Disse tæller:

Mange af de foreslåede funk oner i madpakkehuset er
sammenfaldende med de tanker der om at styrke Søbadet.
Man kunne derfor overveje at slå de to projek déer
sammen, og udvikle madpakkehuset ved Søbadet.

- Skanderborg Gymnas kforening
- Skanderborg Ungdomsskole
- Skanderborg Løbeklub
- Landsbyen Sølund
- Foreningen af frivillige ved bostederne i Skanderborg
- Børnehuset Eskebækparken
- Skanderborg Mountainbikeklub
- Skanderborg Museum

Der er også udtrykt ønske om at madpakkehuset ligger et
sted der er lgængeligt med bus, idet nogle foreninger/
interesseorganisa oner/ins tu oner gerne vil beny e
det som udgangspunkt for rundvisninger og ture, hvor
deltagerne kan ankomme i bus.
Skanderborg Museum har foreslået at madpakkehuset
placeres i lknytning l bunkerne, idet det o e er
det geografiske udgangspunkt for deres ak viteter i
Dyrehaven.

Hvordan
Det foreslås at repræsentanter fra ovenstående foreninger
inviteres ind i et projektpartnerskab, hvor gruppen i den
kommende designfase er med l at fastlægge nøjag g
placering, dri model og indhold/udtryk.
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Forslag til
realiseringsprojekter
på længere sigt

Formidling og
tilgængelighed
Hvad
Dels en styrkelse af ruterne i Dyrehaven i forhold l
belægningstyper, særlige brugergrupper, temaer,
afstande mv., og dels styrke formildingen af Dyrehavens
seværdigheder, ak viteter og historiske fortællinger.
De involverede aktører har i arbejdet med s er og ruter i
Dyrehaven drø et både mulig belysning på visse ruter, og
opsætning af bænke og skraldespande. Her er det vig gt
at der findes en god balancegang, hvor den rekrea ve
bryg af Dyrehaven understø es, men hvor oplevelsen af
skoven ikke forstyrres for meget.
5 eller 10 km-rute
Konkret Hjerteforeningen, DDS Skanderborg og
Skanderborg Løbeklub etableringen af en afmærket 5 eller
10 km-rute, med afmærkning hver 1 km. En sådan rute
kan bruges l både daglig, uorganiseret og organiseret
træning, og l særlige arrangementer.
Det foreslås i forlængelse heraf, at ruten kan indeholde
mindre træningsfaciliteter eller forhindringer hver 5001000 meter.
Ruten bør formidles både analogt og digitalt. Analogt
foreslås det at udarbejde en folder og skiltning, og digitalt
foreslås det at etablere wayfinding i Dyrehaven, idet
eksisterende digitale kor jenester ikke kan bruges (mange
s er er ikke markeret på de digitale kort, og kan ikke ses
1
16

på lu fotos pga. trækroner). Wayfinding kan dog kun
lykkes hvis der etableres en bedre ne orbindelse i skoven.
Dyrehavens løbere har et ønske om nogle ruter med mere
faste belægninger, idet den nuværende belægning er
ujævn og løs.
Historiske temaruter
Sam dig mangler der formidling af Dyrehavens historiske
seværdigheder. Skanderborg Museum har meget
materiale liggende, som dog mangler at blive anvendt.
Museet foreslår sam dig, at der etableres tema serede
ruter, fx 2. Verdenskrig-ruten, Fes val-ruten eller Kongens
Dyrehave-ruten.
Dyrehaven som læringsrum - naturruter
Undervejs i processen har mange aktører givet udtryk for,
at Dyrehaven er et sted med mange naturoplevelser, og
særligt Sumps en fremhæves som en spændende rute.
Det anbefales at styrke formidlingen af Dyrehavens
naturværdier, fx ved analogt og/eller digitalt at arbejde
med ’naturruter’, hvor den besøgende hjælpes l at
opleve og forstå Dyrehavens flora og fauna.
Ny sƟ langs Smukfests dobbelthegn
Hvert år under fes valen etablerer Smukfest et dobbelthegn, der løber langs fes valskovens ydre afgrænsning.
Det foreslås, at denne midler dige s gøres permanent,
og etableres med en mere fast belægning.

Hvor
Det foreslås ved de primære ankomster l Dyrehaven
at opsæ e permanente skilte som tydeligt formidler
Dyrehavens a rak oner, seværdigheder ak viteter og
ruter.
De ovenfor foreslåede ruter kan desuden skiltes løbende
undervejs, både som hjælp l at finde vej, og med
informa oner om hvad man passerer forbi.
Her er det vig gt at holde sig for øje, at Dyrehaven ikke
forvandles l en ’skilteskov’, men at skiltene i både omfang
og udtryk ikke forstyrrer, men snarere styrker oplevelsen
af skoven. For at begrænse skovens udefrakommende
’inventar’ foreslås det, at de aktuelt opsa e sorte
markeringer af fes valskoven nedtages og ersta es med
en digital, GIS-baseret løsning. Dermed kan der foretages
en oprydning i Dyrehavens udefrakommende elementer.
Hvem
S er og ruter i skoven beny es af alle nuværende og
kommende brugere og besøgende.
Desuden har en række foreninge rog
interesseorganisa oner udtrykt interesse for at deltage i
arbejdet med at styrke ruterne i skoven. Disse tæller:

- Skandebrorg Løbeklub
- Skanderborg Fodslaw
- Skanderborg Museum
- Skanderborg Mountainbikeklub
- Landsbyen Sølund
- DDS Skandeborg
- Skanderborg Disc Golf Klub
- Hjerteforeningen Skanderborg
- Skanderborg Firmaidræt
Hvordan
Det foreslås at Skanderborg Kommune fremadre et
fungerer som tovholder på indsatserne med at styrke
ruterne og formidlingen af dem. Kommunen har i forvejen
ansvaret for dri en af s erne i dag, og kan desuden sikre
at arbejdet løbende koordineres.
Det foreslås at repræsentanter fra ovenstående foreninger
inviteres ind i et projektpartnerskab, hvor gruppen
løbende kan fungere som kommunens sparrings- og
samarbejdspartner. Det anbefales videre, at også Smukfest
er repræsenteret i gruppen.

Forslag til
realiseringsprojekter
på længere sigt

Aktivitetsplads

Hvad
Med udgangspunkt i et ønske om udendørs
træningsredskaber er der undervejs i processen blevet
udviklet en projek dé, der bedst kan beskrives som en
’ak vitetsplads’ i skoven.
Ak vitetspladsen foreslås fx at indeholde følgende
funk oner:
- Udsigtpunkt, svævebane eller klatretårn, som eventuelt
kan være låst af med en kodelås.
- Legeredskaber, der også kan fungere som
træningsfaciliteter - måske en form forhindringsbane.
- Opholdsmuligheder, fx plinte, træstammer, bord/bænke
eller lignende.
- Bålplads og eventuelt primi vt udekøkken.
- Vandpost.
- Cykelpumpe, vaskeplads.
Der er fra aktørernes side et ønske om at ak vitetspladsen
udformes i naturlige materialer, der er i harmoni med
skoven. Fx må der gerne anvendes flis u stedet for
faldunderlag, og træ i stedet for stål og metal.

Det er blevet drø es hvorvidt ak vitetspladsen skal
tænkes som ét sted i skoven, eller om ’pladsen’ med
fordel kan tænkes som en række indre ak vitetspunkter
fordelt langs en rute. De e kan eventuelt kombineres med
de forskellige forslag l ruter i Dyrehaven som beskrveet
på de foregående sider.
Hvor
Ak vitetspladsen kan eventuelt samtænkes med
madpakkehuset som beskrveet på de forudgående sider.
Det vægtes, at ak vitetspladsen med fordel kan placeres i
umiddelbar nærhed af toile er.

Hvordan
Det anbefales, at Smukfest fungerer som frem dig
tovholder på udviklingen af ak vitetspladsen, og
at Skanderborg Løbeklub, Landsbyen Sølund, DDS
Skanderborg og Børnehuset Eskebækparken inviteres
ind i et sparringsforløb, hvor Smukfest får inputs l
udformningen og placeringen af ak vitetspladsen.
Det anbefales videre, at Smukfest og Skanderborg
Kommune har en løbende dialog om ak vitetspladsens
placering, således at der kan gennemføres en smidig
myndighedsproces.

’Lunden’ (se side XX) nævnes også som en mulig
placering, idet den er tæt på parkeirngen ved Capri.
Hvem
Ak vitetspladsen er især interessant for skoler og
ins tu oner, mo onsløbere og gående. Men også
almindelige borgere og familier er en målgruppe.
Smukfest, Skanderborg Løbeklub, Landsbyen Sølund,
DDS Skanderborg og Børnehuset Eskebækparken har
alle signaleret, at de kan være frem dige brugere af
ak vitetspladsen.

Ak vitetspladsen inventar skal ikke være for kompliceret,
og må ikke ligne en tradi onel legeplads. Der er ønske
om et robust og simpelt udtryk, og en indretning, der gør
det nemt for Smukfest at bruge pladsen som opholdsrum
under fes valen.
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Forslag til
realiseringsprojekter
på længere sigt

Sammenfaldende
funktioner

Mødested ved
Søbadet
Hvad
Flere foreninger og privatpersoner bruger Søbadet i dag,
enten som udgangspunkt for vandsport og badning, eller
som stø epunkt for spejdere, løbere og gående. Der er
iden ficeret et stort poten ale i at udbygge og styrke
Søbadet som mødested i Dyrehaven. Hér er det væsentligt, at der findes en god rollefordeling i . det nye søbad
centralt i Skanderborg.
Mødestedet ved Søbadet kan fx indeholde:
- Toilet
- Adskilt herre- og dameomklædning
- Overdækket terrasse
- Udsigtspunkt
- Bade- og bådebro
- Udspringsvippe
- Vandpost
- Klublokale (evt. opvarmet)
- Kajak- og kanoskur
- Thékøkken
- Bålplads
- Sauna
- Cykelpumpe
- Grejbank
Hvor
Ved Søbadet.
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Hvem
Søbadet bruges bredt både af organiserede og uorganiserede brugere.
Skanderborg Ungdomsskole bruger o e Søbadet i hverdagene i sommerhalvåret. DDS Skanderborg bruger Søbadet
omkring 10 gange årligt.
Vinterbadeklubben, kajakklubben og roklubben er også interesserede i at bruge Søbadet, men ønsker meget gerne
dels sauna og dels en bådebro, der ligger lavere i vandet,
og derfor er nemmere at lægge l ved. Det kunne fx være
en flydebro.
Flere af Skanderborgs ’blå’ foreninger er også lkny et
det nye søbad ved Søparken. Ingen parter ser dog en interessekonflikt i fortsat at have to søbade i Skanderborg, idet
badenes kontekst er så forskellig, og Dyrehavens søbad
ligger naturligt på roernes ruter rundt på søen.
DOF Skanderborg giver udtryk for, at der er et interessant
fugleliv ved søen, hvilket eventuelt kan danne grundlag for
et fugletårn/udsigtspunkt, hvor repræsentanter fra DOF
kan formilde viden og fuglelivet.

Det er blevet drø et hvorvidt de unge kan være en særlig
målgruppe i forbindelse med Søbadet. Hér skal der findes
en god balance i på den ene side at s lle et sted l rådighed, hvor de unge ikke generer eventuelle naboer med
støj, men hvor de unge sam digt kan føle sig trygge og
husker at opføre sig ansvarligt.

I oplistningen af mulige funk oner ved madpakkehuset,
mødestedet ved Søbadet og ved ak vitetspladsen er der
visse funk oner der går igen. Det betyder ikke, at der er
behov for disse funk oner alle stederne, men snarere at
de er fleksible i forhold l nøjag g placering. Det drejer sig
i særlig grad om:

Hvordan
Flere foreninger har udtrykt ønske om at bidrage l
udviklingen af et stærkere mødested ved Søbadet:

- Cykelservicesta on, med pumpe, skylleplads mv.
Skanderborg Mountainbikeklub og Skanderborg
Trailbuilders er begge meget interesserede i
denne facilitet, og meget gerne i forbindelse med
etableringen af et trailhead. I princippet kan trailhead
og cykelservicefaciliteter indpasses flere steder i
skoven, men op malt dog et sted ikke for langt fra
parkeringsmuligheder.

- Skanderborg Roklub
- Skanderborg Ungdomsskole
- Foreningen af frivillige ved bostederne i Saknderborg
- DDS Skanderborg
- Skanderborg Gymnas kforening
- Skanderborg Fodslaw
- SVIBA - Skandeborg Vinterbadeklub
- Skanderborg Mountainbikeklub

Det foreslås at repræsentanter fra ovenstående foreninger
inviteres ind i et projektpartnerskab, hvor gruppen
løbende kan fungere som kommunens sparrings- og
samarbejdspartner. Det anbefales videre, at også Smukfest
er repræsenteret i gruppen.

- Bålplads og eventuelt udekøkken, som særligt er et
ønske fra spejdernes og ins tu onernes side. Hér vægtes
det, at placeringen ikke er for langt fra toile er.
- Udsigtspunkt, hvor det er muligt at komme lidt op over
terrænnet og få en anden oplevelse af skoven og søen.
De e kan både være interessant i trækronerne, eller ved
søen, hvor det også kan fungere som fugletårn.
- Aflåst grejbank, hvor foreninger kan have et
nøglefællesskab. Hér er det nødvendigt at påpege, at
der er meget forskellige erfaringer blandt de involverede
aktører i forhold l hvorvidt grejbanken kan fungere på
lang sigt, eller om der for hur gt opstår rod og svind i
grejet.

Det er en væsentlig
forudsætning for realiseringen
af projek déerne, at
Smukfest finansierer selve
byggearbejderne. Derfor er det
også vig gt, at de nye bygninger
i Dyrehaven kan anvendes som
fx bar, scene eller opholdsrum
under fes valen i august.
19

Him
m

el

Uds
ig

Kro
n

er

t

DESIGN ÆSTETIK
Sta
m

ne

er
m

Dyr
er

Und
e

SKOVEN SOM MUSE
Det sta
rter og slut
ter med oven
Sk

Ter
ræ

n

oven
rsk

Sko
v

n
nde
bu

Designfase
Realiseringen af stø epunkter i Dyrehaven handler
ikke kun om at iden ficere behov og etablere
brugssamarbejder - det er også vig gt at overveje, hvordan
stø epunkterne skal udformes og designes, så de er i
harmoni med deres omgivelser.
Der findes mange gode danske og udenlandske eksempler
på arkitektur, der indpasses i skovområder. Fælles for dem
er o e, at de tager udgangspunkt i lokale materialer, og at
de har et afdæmpet og lidt dsløst udtryk.
De kommende stø epunkters udseende er flere gange
blevet italesat af deltagere på de tre workshops. Det
fælles budskab er at skoven er smuk og fredfyldt, og at
arkitekturen skal understø e denne oplevelse. Skoven kan
20

rum og faciliteter, og at stedet er indre et så det er
prak sk, anvendeligt og fleksibelt for mange brugere,

samarbejde med Smukfest, Skanderborg Kommune og de
kommende brugere af stø epunktet.

•

Designprocessen skal også sikre, at stedet bliver smukt
og passer ind i sine omgivelser.

•

Endelig skal designprocessen medvirke l at give
Skanderborg Kommunes byråd et klart billede af
hvad det er for et stø epunkt, det i giver fald giver
dispensa on l at opføre.

Det anbefales videre, at stø epunkterne bygges i
fællesskab på arbejdsdage, hvor både designrådgiveren,
kommende brugere, borgere og Smukfests professionelle
byggefolk hjælpes ad med realiseringen.

næsten beskrives som en muse - en kilde l inspira on for
hvordan designet skal være.
Inspira onen kan komme fra flere forskellige dele af
skoven; måske er det de store, gamle stammer, den
vildtvoksende underskov, dyrelivet eller det kuperede
terræn. Grundlæggende er det vig gt, at arkitekturen
taler sammen med skoven, og måske ligefrem forstærker
skovens skønhed.
Det anbefales, at der gennemføres en designproces, inden
man begynder at bygge og etablere. Designprocessen har
flere formål:
•

Dels skal designprocessen sikre, at stø epunktet
funk onalitet er god, det vil sige at der er de rig ge

Det anbefales at designprocessen gennemføres i
samarbejde med en rådgiver, der har erfaring med
udvikling af denne type arkitektur og funk onalitet.
Rådgiveren kan med fordel fortsæ e det tæ e
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EN GOD HISTORIE OM
SKANDERBORG DYREHAVE

EN GOD HISTORIE OM
SKANDERBORG DYREHAVE
Efter den flotte åbning i 1928 blev der lavet lidt
forbedringer
af
friluftsteatret.
Scenen
og
orkestergraven blev hævet, og teatret blev forsynet
med rampelys. I 1929 var man klar til en ny
opsætning fra Det Kongelige Teater med ”Eventyr
på fodrejsen”, en vaudevillekomedie og fem balletstykker. Billedet her er fra 1930, hvor man opførte
Shakespeares ”Helligtrekongersaften” med blandt
andet Bodil Ipsen, Henrik Malberg og Lars Boe.

Skanderborg Friluftsteater blev opført i 1928 i
Skanderborg Dyrehave. Anledningen var, at De jyske
Landboforeninger henlagde de årlige ungskuer til
Skanderborg, og i den forbindelse havde man brug
for underholdning.
Ideen til et friluftsteater kom fra kgl. operasanger
Lars Boe, der havde erfaringer fra et friluftsteater i
Viborg. Byrådet var positiv indstillet og fandt
hurtigt en velegnet plads med god akustik i
Dyrehaven.
Pladsen
blev
ryddet
og
landboforeningerne sørgede for opbygning af
siddepladser til 4000 personer, ståplads til 10-12.000
personer, en orkestergrav til 60 mand samt en scene
på størrelse med Det kgl. Teaters og med
omklædningsrum til 100 personer.

De følgende år fortsatte man med forestillingerne
hver sommer, så længe Ungskuerne blev afholdt i
Skanderborg. Det sidste år med Ungskue var i 1935.
I 1937 var det Kongelige Teater dog atter forbi med
en forestilling i anledning af Landsudstillingen i
Skanderborg.
Efter 2. verdenskrig blev der afholdt adskillige
amatørteaterforestillinger, koncerter, afholdsstævner, sanger- og sommerstævner på friluftsteatret.
Men publikumsinteressen var efterhånden dalende,
og i 1969 ophørte aktiviteterne. Lige indtil 1980,
hvor en gruppe unge startede en musikfestival…

Teatret blev indviet den 12. juli 1928. Billedet er fra
premieredagen, lige umiddelbart før publikum fik
adgang til området.

I samarbejde med Skanderborg Kommune

Der bliver med jævne mellemrum
taget iniƟaƟv Ɵl blandt andet nye
formidlingsprojekter i Dyrehaven. Hér
plancher fra Museum Skanderborg, der har
hængt på træerne i Dyrehaven i sommeren
2020.
Mange iniƟaƟver kan blive endnu bedre,
hvis de samtænkes på tværs af foreninger,
interesseorganisaƟoner og kommunen, og
indtænkes i en mere samlet formidling af
Dyrehaven som besøgspunkt.

I samarbejde med Skanderborg Kommune
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Plancher: Museum Skanderborg.

EN GOD HISTORIE OM
SKANDERBORG DYREHAVE

Friluftsteatret blev indviet den 12. juli 1928.
Åbningsforestillingen var operaen ”Liden Kirsten”,
som Det Kgl. Teater opførte for første gang i det fri.
Man indledte aftenen med Kuhlaus ouverture til
”Elverhøj”. Så opførte Den Kgl. Ballet 3. akts finale
af ”Et folkesagn”, og så den flotte opera, hvor
billedet er fra. Der blev spillet igen de næste tre
aftener for i alt ca. 20.000 tilskuere.

Fotograf: Leif Tychsen

Liden Kirsten er skabt i et samarbejde mellem H.C.
Andersen og komponisten I.P.E. Hartmann. Ideen er
hentet fra en folkevise og stykket foregår i
middelalderen. Det er en romantisk historie om
Liden Kirsten, der vil gå i kloster. Hendes
barndomsven, den unge svend Sverkel er netop
kommet hjem fra udlandet og er forelsket i Kirsten.
Han prøver at få hende til at opgive klosteret, og
gennem en masse forviklinger med blandt andet
tavlespil og Vekselsangen ”Hør, Ungersvend siig ikke
nei”, får de selvfølgelig hinanden til sidst.

Fotograf: Leif Tychsen.

Alle skuespillernes præstationer blev rost i høje
toner, og bifaldet bragede løs. Efter forestillingen
gik man samlet ned til pavillonen (Capri) og så
festfyrværkeri over søen. En mageløs aften, der
indbragte en spilleindtægt på 40.000 kr.

I samarbejde med Skanderborg Kommune

Friluftsteatret blev indviet i 1928, og i de følgende
år opførte Det Kgl. Teater friluftsspil på scenen. I
årene efter 2. Verdenskrig var der stadig
arrangementer på stedet, men fra 1969 ophørte
aktiviteterne. Først i 1980 skete der noget igen, for
her kom en gruppe unge mænd, der manglede noget
at lave, på en idé om at lave en rock festival.
Den første Skanderborg Festival blev afholdt d. 5.
juli 1980. En presenning var spændt ud over
friluftsscenen. På pladsen var en lånt skurvogn med
to latriner ved enden, et villatelt med salg af pølser,
et telt med ølsalg og en lille bod, der solgte
myggebalsam og Luna-plader. Det regnede, men
musikken spillede, og ca. 600-1000 gæster kom
forbi. Trods et underskud på 4.000 kr. var man klar
igen 15. august 1981, nu med entré og TV-2 som et
af hovednavnene.
Fra 1982 omtales festivalen som Danmarks
Smukkeste Festival. Den voksede til to dage i 1982,
og tre dage fra 1983, og tidspunktet blev fast med
den anden weekend i august.

I samarbejde med Skanderborg Kommune

Flere initiativer og
støttepunkter i
fremtiden?
Nærværende projekt har fungeret som en undersøgelse af
dels hvilke ønsker og behov, der må e være l Dyrehavens
indretning og lbud i frem den, og dels om det er muligt
at realisere enkelte projek déer i et samarbejde mellem
Skanderborgs foreningsliv, Smukfest og Skanderborg
Kommune.
Projek orløbet har vist, at der findes i hvert fald o e
konkrete idéer l ini a ver og stø epunkter, som nyder
bred opbakning hos foreninger og interesseorganisa oner.
Forløbet har også resulteret i, at der er iden ficeret tre
primære måder at bruge Dyrehaven på i dag: naturskoven,
den ak ve Dyrehave og Dyrehaven som læringsrum.
Med afsæt i ovenstående, kan der oplagt arbejdes videre
med en afdækning af de mange poten aler for nye
mødesteder, stø epunkter, formidlingsindsatser mv.,
som de tre temaer lægger op l. Målet er, at naturskoven
i frem den bevares og styrkes som et sted med
biodiversitet, ro og naturoplevelser, mens den ak ve del
af Dyrehaven styrkes som rekrea v skov med mulighed for
mo on, leg og bevægelse.

Rammer for udvikling
Dyrehaven som læringsrum kan fx udvikles l at orientere
sig omkring et s forløb, hvor der med analog og digital
formidling fortælles om Dyrehavens kulturhistorie,
naturindhold mv.
Junges Plantage rummer i dag et mountainbikespor, og
det forslås, at mountainbikernes udfoldelsesmuligheder
i særlig grad styrkes hér, hvor der er mindre risiko for
at støde sammen med hundelu ere og børnehaver på
tur. Men sam dig er det væsentligt, at der fremadre et
arbejdes med at alle brugere har adgang l den ældste del
af Dyrehaven ved fes valskoven, og dér får mulighed for at
mødes og være fælles om skoven.

Både det nuværende og kommende arbejde med
stø epunkter i Dyrehaven er udviklet inden for rammen af
helhedsplanen fra 2017. Men ud over helhedsplanen har
også en række love betydning for, under hvilke be ngelser
fysiske anlæg kan llades ops llet, samt hvilke hensyn der
bør tages. Det betyder, at nogle stø epunkter vil kræve en
myndighedsproces, hvor det a lares hvorvidt der kan og
bør gives dispensa on l realisering.

gælder landzoneadministra onen, som er l for at
besky e jordbrugserhvervene, samt lgodese naturog kulturværdierne i det danske landskab og friholde
det åbne land for spredt byggeri. Ved opførelse af ny
bebyggelse i Dyrehaven eller ændring i anvendelsen af
eksisterende bebyggelse eller ubebyggede arealer, kræver
det som udgangspunkt landzone lladelse fra Skanderborg
Kommune.

Nedenfor er en gennemgang af hvilke dele af lovgivningen,
der danner rammer for realisering af fysiske anlæg i
Dyrehaven.

Ved større bygge- og anlægsarbejder gælder også
lokalplanpligten. En lokalplan kan blive nødvendigt ved
større bygge- og anlægsarbejder i Dyrehaven, som fx
et nyt søbad, i fald anlægget vil medføre en væsentlig
ændring i det bestående miljø. I landzone kan en lokalplan
ersta e eventuelle nødvendige landzone lladelser (de e
kaldes at ldele lokalplanen bonusvirkning). En lokalplan
i Dyrehaven skal være i overensstemmelse med den
gældende kommuneplanramme 10.R.03, i Skanderborg
Kommuneplan 2016, der dækker størstedelen af
Dyrehaven.

Planloven
Ved realisering af fysiske anlæg i Dyrehaven arbejdes der
inden for rammerne af Lov om Planlægning (Planloven).
Dyrehaven ligger i det, Planloven definerer som
landzone, mens skoven mod nord (Sølund), øst og
vest afgrænses af byzone. Zoneinddelingen er l for at
sikre en tydelig grænse mellem by og land. I landzone

Dyrehaven er en del af det særligt oplevelsesrige og
sårbare sølandskab omkring Skanderborg Sø. Desuden
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er Dyrehaven og de omkringliggende søer en del af en
økologisk forbindelse, der markerer plante- og dyrearters
mulighed for at vandre mellem naturområder.
Den østligste del af Dyrehaven samt området omkring
Skanderborg Slot er i kommuneplanen udpeget som
bevaringsværdige kulturmiljøer. Udpegningerne, som
dækker den ældste del af Dyrehaven og Slotsholmen,
markerer områdets særligt værdifulde betydning for
fortællingen om storlandbruget (1536-1750) og den
øgede velstand hos adelen i perioden. Området omkring
bunkeranlægget i den sydlige del af Dyrehaven er ligeledes
udpeget som et bevaringsværdigt kulturmiljø, der
markerer et spor fra nyere ds historie (fra 1920 l i dag).

Skovloven og fredskovspilgten
Dyrehaven er hovedsageligt oﬀentlig ejet og langt
størstedelen af skoven er omfa et af fredskovspligt jf.
Skovloven. Med undtagelse af moseområdet omkring
Sorte Sø gælder fredskovspligten for så godt som hele
Dyrehaven.
Fredskovspligten har l formål at bevare og værne
om landets skov. Fredskovsplig ge arealer skal
vedligeholdes og drives som skov herunder løbende
forynges. På fredskovsplig ge arealer må der ikke
opføres bygninger og anlæg, med undtagelse af
spejderhy er, skovbørnehaver og mindre arbejdsskure.
Opførelse af bebyggelse på fredskovsplig ge arealer
i Dyrehaven og afvigelse fra arealets anvendelse som
skov kan være muligt, når det vurderes nødvendigt
for en bæredyg g skovdri , eller hvis anlægget
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ikke kan placeres andre steder end fredskov, og de
samfundsmæssige hensyn, anlægget er forbundet
med, vejer tungere end hensynet l at bevare
fredskoven. Som udgangspunkt kræver dispensa on
fra Skovlovens bestemmelser lladelse fra Miljø- og
Fødevareministeren.
E ersom Dyrehaven er oﬀentligt ejet bynær
skov, der anvendes l rekrea ve formål, er
fredskovsrestrik onerne mere lempelige, end loven
antyder. Her gælder det, at blandt andet borde
og bænke, aﬀaldssta ver, trampe- og cykels er
(uden lysanlæg), hegn, trapper, informa onstavler,
klatretræer og -tårne, legepladser, badebroer samt
mindre bålpladser og shelters kan opføres uden
dispensa on, i fald anlægget er af beskedent omfang
og udformning med hensyn l størrelse, materialer og
farver. Det afgørende er, at anlægget falder naturligt ind
omgivelserne og lgodeser den almindelige skovgæst.

Naturbesky elsesloven
Hele Dyrehaven er, grundet skovens dominerende
karakter af området, også omfa et af skovbyggelinjer jf.
Naturbesky elsesloven. Det samme gælder store områder
rundt om Dyrehaven. Skovbyggelinjer markerer den
ydre grænse på en 300 meter zone fra skoven. Formålet
med skovbyggelinjer er at sikre frit udsyn l skoven og
bevare værdifulde levesteder for plante- og dyreliv. Der
må ikke placeres bebyggelse i zonen mellem skoven
og skovbyggelinjen. Dispensa on kræver lladelse fra
kommunalbestyrelsen. Det gør sig således gældende for
hele Dyrehaven.

Omkring Skanderborg Slotskirke findes en kirkebyggelinje,
der, ligesom skovbyggelinjerne omkring skov, markerer en
300 meter besky elseszone omkring kirken, der skal sikre
kirkens synlighed i landskabet. Denne zone bevæger sig
ind i den østligste del af Dyrehaven, i området omkring
Skanderborghus. Inden for besky elseszonen må der
ikke opføres bebyggelse med en højde på over 8,5 meter.
Dispensa on kræver lladelse fra kommunalbestyrelsen.

Sortesø, Lillesø og Skanderborg Sø er desuden omfa et
af 150 meter sø- og åbesky elseslinjer med henblik på
at sikre søerne som værdifulde landskabselementer og
levesteder for dyre- og planteliv. Bebyggelse inden for
besky elseszonerne er som udgangspunkt ikke lladt.
Dispensa on kræver lladelse fra kommunalbestyrelsen.

Museumsloven
Naturbesky elsesloven ops ller desuden rammer for
besky else af forskellige naturtyper. I Dyrehaven findes en
række naturtyper, herunder mose, sø og vandløb, der er
besky et jf. Naturbesky elseslovens § 3.
Størstedelen af søer og vandløb, der er forbundet af
Gudenåen, er registreret som besky ede vandløb og søer.
Det samme gør sig gældende for de vandløb og søer, der
findes i og omkring Dyrehaven.
I den nordlige del af Dyrehaven ligger Sortesø og
Døjsø, der begge er besky ede. Ligeledes er de mindre
omkringliggende søer samt Skanderborg Sø og Lillesø, der
grænser op l Dyrehaven. I den vestlige del af Dyrehaven
findes et besky et vandløb, ligesom flere vandløb omkring
Sortesø er registreret som besky ede. Et område omkring
Sortesø samt et område langs kysten mod Skanderborg
Sø, på skrænten omkring Frihedsmuseet, er registreret
som § 3 besky et mose. Ændring af lstanden inden
for de § 3 besky ede arealer er som udgangspunkt ikke
lladt. I særlige lfælde kan kommunalbestyrelsen gøre
undtagelse fra bestemmelserne herom. Dispensa on
kræver lladelse fra kommunalbestyrelsen.

Der er registreret fire besky ede sten- og jorddiger
jf. Museumsloven inden for Dyrehavens afgrænsning.
Det ene langs jernbanen i den vestligste del og et
nord-syd gående dige i udkanten af Fes valskoven
mod vest. Digernes lstand må ikke ændres. I særlige
lfælde kan kommunalbestyrelsen gøre undtagelse fra
bestemmelserne herom.

Der er i nærværende projek orløb løbende blevet sparret
med en myndighedsgruppe, bestående af repræsentanter
fra Skanderborg Kommunes administra on. Det
vil i det videre forløb langt henad vejen være
kommunalbestyrelsen, der skal give de nødvendige
lladelser og dispensa oner. I enkelte lfælde skal
dispensa onen gives i Miljøministariet.
Myndigehdsprocessen er omfa et af oﬀentlighedsfaser,
hvor det er muligt for borgere og interesseorganisa oner
at komme med idéer og bemærkninger l det givne
projekt.

Værdifuldtt
kulturmiljjø
Bevaringsværdigt
landskab
Byzone

Fredskov
Fredede
områåder

§3-b
beskky
elser:
Vandløb
Sø
Overdrev
Mose
Hede
e
Eng

Beskyede
sten- og jorrddig
gerr
Kirkebygg
gelinjer
Fredede
forঞ
ঞdsmiinder
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Løbende udvikling
af rekreative
muligheder
Procesmodel
I vinter og forår 2020 er der gennemført en første runde
af udvikling af idéer og projekter, der skal skabe nye
rekrea ve muligheder i Dyrehaven. Idéer og projekter er
udsprunget af en dialog med skovens interessenter – alle
borgere i Skanderborg har ha mulighed for at komme
med deres forslag og bekymringer i processen.

Trin 1
Kortlægningen af skovens værdier og behov for nye
rekrea ve ak viteter er en grundlæggende indsamling
af viden om skoven og dens brugere. Med andre ord en
kortlægning af ressourcer – i skoven og i civilsamfundet.
Formålet med den første workshop er at skabe plads l, at
alle interesser bliver italesat – såvel de divergerende, som
dem der peger i samme retning.

Hovedformålet for Skanderborg Kommune har været:
- At etablere nye samarbejder med lokale interessenter
- At udvikle projek déer l løbende realisering over de
næste mange år
Udviklingen af nye projekter i Dyrehaven er sket ud fra en
model, hvor man gennem dialog med lokale aktører har
gennemført følgende tre trin:
1.
2.
3.

Kortlægning af værdier og behov
Konkre sering af idé og mulig lokalisering
Kvalificering og projek orslag

Med den lgang l idéudvikling gennem en løbende
dialog, er der ikke nogen projekter, der daler ned fra
himmelen - de vokser alle ud af lokal e erspørgsel
og stedbundne poten aler. Projekters realisme og
levedyg ghed a ænger af et lokalt engagement hos
kommende brugere, hvorfor tretrinsmodellen også er en
måde at ak vere ressourcer:
1.
2.
3.

Ressourcekortlægning
Ressourcekobling
Ressourcemobilisering

Konkret er der afviklet tre workshops med borgere
med engagement i Dyrehaven – én for hvert trin i
projektudviklingen.
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Sådan gjorde vi:
I mindre grupper bad vi alle fremmødte med interesse i
skoven om at skrive ned:
- Først hvilke værdier skoven rummer, og hvad der skal
værnes om
- Dernæst hvilke behov de mener, der er for nye rekrea ve
muligheder i skoven
Alle blev bedt om at nedskrive navn og eventuelt
interesseorganisa on/forening. De nedskrevne inputs var
grundlaget for en fælles diskussion.
Det fik vi ud af det:
Kortlægningen bidrog l et overblik over, hvilke værdier og
behov der er – men også hvilke der går mest igen på tværs
af interessegrupper.
Det har på den baggrund været muligt:
- At tegne et kort over skovens eksisterende værdier som
henholdsvis ak v skov, læringsrum og naturskov
- At udpege de o e mest e erspurgte nye faciliteter i
skoven
Overlap i behov og ønsker l nye faciliteter er brugt
l at finde interessefællesskaber, der poten elt kan
gå sammen om udvikling af konkrete projekter. Det er
centralt for etablering af nye faciliteter i fredskov, at
der kan dokumenteres en værdi for almenvellet. Derfor
er det afgørende at udvikle projekter med så bred en
brugergruppe som muligt.

Trin 3
(Drejebog og workshoprekvisi er kan findes i
bilagsmaterialet som inspira on).

Som forberedelse l den tredje workshop udvalgtes de fire
projek déer, der hele vejen gennem forløbet havde været
den største lslutning l.

Trin 2

Den tredje workshop adskilte sig fra de to forrige ved,
at den ikke blev a oldt som et åbent møde for alle
interesserede. I stedet blev kun repræsentanter inviteret
fra de foreninger, ins tu oner og interesseorganisa oner,
som havde vist interesse i at bruge de nye stø epunkter i
Dyrehaven. Det drejede sig om i alt 27 repræsentanter.

Konkre sering og lokalisering af de o e mest e erspurgte
faciliteter skal omsæ e ønsker og behov l konkrete
projek déer. Her kobler vi ressourcerne – de forskellige
interessenters ressourcer – med konkrete steder i skoven,
der rummer en fysisk ressource.
Formålet med den anden workshop er at forpligte
interessenterne på at medudvikle projekter, som de skal
have medansvar for i det omfang, projekterne realiseres i.
Sådan gjorde vi:
I mindre grupper bad vi alle fremmødte med interesse i
skoven om at skrive ned:
- Først idéer l at konkre sere de mest e erspurgte
faciliteter
- Dernæst forslag l lokalisering af faciliteter
Alle blev bedt om at nedskrive navn og eventuelt
interesseorganisa on/forening. De nedskrevne inputs var
grundlaget for en fælles diskussion i grupperne.
Det fik vi ud af det:
Konkre seringsrunden har bidraget med en pulje
idéer, der kan laves konkrete projek orslag ud fra.
Lokaliseringsrunden er mundet ud i et kort over mulige
placeringer af faciliteter, som bidrager l et klart
billede af foretrukne placeringer og foretrukne steder at
styrke i skoven.

Formålet med den tredje workshop var dels at gå
yderligere i dybden med projek déernes konkrete
indhold og placering, brugere og funk oner, og dels at få
deltagerne l at lkendegive i hvilken grad de kunne se sig
selv være en del af stedets frem dige dri .
Sådan gjorde vi:
I seks grupper drø ede deltagerne med afsæt i de
konkrete projek déer følgende spørgsmål:
- For hvem skabes stø epunktet?
- Hvilke ak viteter vil der finde sted ved stø epunktet?
- Hvilke funk oner vil det indeholde?
- Hvem vil have sin gang på stedet?
- Hvem hjælper l med at der er pænt og rent, at låse/låse
op og vedligeholde?
Alle inputs blev noteret ned, herunder hvilke deltagere
der havde givet udtryk for at i større eller mindre grad at
deltage i den frem dige dri af stedet.
Det fik vi ud af det:
De fremmødte repræsentanter fra foreninger mv.
fik mulighed for læse sig selv ind i de kommende
stø epunkter, og lkendegav næsten alle i slutningen
af workshoppen, at de gerne ville medvirke i det videre
arbejde med at designe, bygge og drive et eller flere
stø epunkter.

2. Konkre sering
og lokalisering
3. Kvalificering og
projek orslag
1. Værdier og
behov
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Designfase

byen. Derfor a oldes der årligt et møde, der er åbent for
alle. Mødet skal bidrage l at nye borgerkræ er og idéer
kan blive bragt på banen – men også l at der kan foregå
en åben dialog om resultaterne af de allerede søsa e
ini a ver.
Forslag l dagsorden for stormødet:

OKT
APR
Årsmødet

REA
L
I
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R
I
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Smukfest

JUL

Årshjul
Udviklingen af nye rekrea ve faciliteter og
oplevelsesmuligheder i Dyrehaven kan med fordel blive
l en fast lbagevendende proces, hvor Skanderborg
Kommune tager ini a vet l en løbende dialog med
byens borgere om Dyrehaven, og hvor Smukfest deltager
som både bruger af skoven og som mulig bygherre
for projekter og økonomisk bidragyder. Det er centralt
at fastholde en løbende åben og transparent dialog
om udvikling af rekrea ve ltag i Dyrehaven. Der er
derfor udarbejdet et årshjul for faste lbagevendende
ak viteter, der skal sikre dialogen mellem alle parter og

en løbende udvikling af nye samarbejder og projekter.
De lbagevendende ak viteter rummer evaluering af
igangsa e projekter og udvikling af nye projekter.
Omdrejningspunktet for de lbagevendende ak viteter er
det årlige stormøde:

Det årlige stormøde
Det er centralt fortsat at byde byens aktører åbent ind l
en dialog om Dyrehaven som et rekrea vt rum for hele

- Det forgangne år i Dyrehaven – hvad er der igangsat af
projekter, hvordan er de blevet evalueret
- Præsenta on af projektgrupperne (brugerne) på status
på konkrete etablere de projekter
- Nye forslag og idéer l faciliteter fra borgere, der ønsker
at drive ak viteter i skoven (Der udgår en forudgående
invita on om at indsende forslag og fremlægge dem)
- Rekru ering af borgere l udvikling af nye projekter

1.
2.
3.

Ressourcekortlægning
Ressourcekobling
Ressourcemobilisering

Afdækningen af nye behov bliver håndteret på det årlige
stormøde. Projektudviklingsforløbet bliver afviklet for
en afgrænset skare af lmeldte parter, der ak vt ønsker
at bidrage l en realisering. For disse kan gennemføres
lsvarende workshopøvelser, som der har været afviklet
i forbindelse med de e udviklingsprojekt. Hvor mange
workshops, det er relevant at afvikle, vil a ænge af
projektets kompleksitet.

Myndighedsforløb

Dialogen på mødet skal afgrænses l projek ormålet
– Nye rekrea ve muligheder i Dyrehaven. Der vil dog
være behov for, at kommune og fes val s ller med et
beredskab, der kan svare på spørgsmål, der vedrører
fes valens brug af skoven eller kommunens dri af
skoven, på samme måde som på de workshops, der er
a oldt allerede.

Møder med myndigheden – primært
landzonemedarbejder og planafdeling a oldes
løbende e er behov, men det er vig gt at holde
myndighedspersoner fra Skanderborg Kommune og
eventuelt den statslige styrelse løbende orienteret om nye
projekters formål, indhold, placering og udformning.
Det anbefales, at der for hvert projektudviklingsforløb
laves en indledende mødeplan for dialogen med
myndighed.

Det er Skanderborg Kommune, der skal indbyde borgerne
l dialog og præsentere ’årsberetningen’.

Designfase og realiseringsforløb

Projektudviklingsforløb

Som opstart på et egentligt realiseringsforløb for et
projekt s es et projektpartnerskab for alle involverede
parter, skovejer, bygherre, dri saktører og brugere.

Skanderborg Kommune kan i samråd med Smukfest hvert
år beslu e at søsæ e nye projektudviklingsforløb med
det formål at s e et projektpartnerskab og realisere et
nyt rekrea vt projekt i skoven. Hvor mindre projekter
vil kunne følge et årshjul sammen med fes valen, vil
udviklingen af større projekter som fx et nyt søbad løbe
over flere år.
Uanset dsplan er projektudviklingsforløbet trin de
samme:
1.
Kortlægning af værdier og behov
2.
Konkre sering af idé og mulig lokalisering
3.
Kvalificering og projek orslag

Raliseringen tager udgangspunkt i en designfase, hvor en
ekstern designrådgiver sammen med projektpartnerskabet
fastlægger stedets funk onalisetet og udseende.

Sambyg
I videst muligt omfang inddrages brugerne i den egentlige
byggeproces drevet som udgangspunkt af fes valen som
bygherre. Der kan opstå større, komplekse projekter, hvor
inddragelse af slutbrugerne ikke er mulig i byggeprocessen
– her er det l gengæld centralt, at de har stor indflydelse
på funk onsbeskrivelse og byggeprogram for projektet.
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10 råd Ɵl en god proces
1. Lad så vidt muligt processen være åben og transparent
for alle interesserede
2. Lav indledningsvis en grundig aktørkortlægning, så
ingen bliver glemt
3. Undgå for mange informaƟonsmøder - aĬold i stedet
workshops, hvor deltagerne arbejder i grupper
4. Brug eventuelt involverede myndighedspersoner som
bordformænd i gruppearbejdet - det giver dem mulighed
for at få projektet ind under huden
5. Brug en anerkendende Ɵlgang i dialogen med projektets
deltagere, og vis at du bruger deres inputs i udviklingen af
løsninger
6. Giv projetets deltagere Ɵd Ɵl at lære hinanden at kende,
og forstå hver isærs udgangspunkt for dialogen
7. Saml alƟd grundigt op på workshops med eksterne
deltagere, og vis at du har hørt hvad der blev sagt
8. Etablerer en tværfaglig projektgruppe, hvor
medlemmerne har god kemi
9. Brug eventuelt rådgivning udefra Ɵl at kommunikere
projektet Ɵl byen - især hvis der er fare for konflikter
10. Vær sikker på at de fornødne ressourcer er sat af i
projektorganisaƟonen, særligt hos projektlederne
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Evalueringsmodel
For igangsa e projekter er der behov for en løbende
evaluering af deres værdi for skovens interessenter og en
løbende vurdering af deres frem d.
Der arbejdes ud fra et princip om, at alle projekter som
udgangspunkt testes i et afgrænset dsrum, før det får en
mere permanent status i Dyrehaven.
Da de fysiske installa oner både har en anvendelse i
fes valsammenhæng og hverdagssammenhæng, vil der
skulle evalueres i to spor.

Anvendelighed i hverdagssammenhæng
Gennemføres enten e er et års brug eller lige før
udgangen af den dsbegrænsede periode for projektet
– og løbende med et års mellemrum for længerevarende
projekter.
Alle parter, der sammen har udviklet projektet og været
involveret i realiseringen, skal svare på spørgsmål l:
1. Funk onalitet: Hvordan har faciliteten fungeret?
2. Graden af brug: Hvor meget er faciliteten blevet brugt –
og l hvad?

Evaluering i projektpartnerskabet

og brug af den fysiske installa on skal svare på spørgsmål
l:
1. Funk onalitet: Hvordan fungerer installa onen i praksis
l det givne formål under fes valen? Forslag l justeringer
l næste års brug?
2.Design, herunder materialevalg: Hvordan fungerer
design og æste k i forhold l den ak vitet der har været i
installa onen? Hvordan fungerer designet i forhold l det
samlede design i fes valområdet? Forslag l revidering af
design og materialer?

Tilblivelsesproces: Gennemføres umiddelbart e er
ibrugtagning af faciliteten.

3. Dri : Har der været udfordringer med dri en af
faciliteten? Hvilken dri søkonomi har det endt med at
kræve, sammenlignet med det budge erede?

Holdbarhed og genanvendelse i
fes valsammenhæng –
andet, tredje år osv.

Alle parter, der sammen har udviklet projektet og været
involveret i realiseringen, skal svare på spørgsmål l:

4. Brugergruppen: Hvordan har samarbejdet været i
bruger- og dri s gruppen?

Evalueringen gennemføres e er facilitetens andet år i
fes valsammenhæng.
Fes valorganisa onen samt eventuelt eksterne
samarbejdspartnere, der har været involveret i eventuel
renovering og brug af den fysiske installa on skal svare på
spørgsmål l:

1. Samskabelsesprocessen: Hvordan har arbejdet
fungeret? Har det været en god organisering? Er der
behov for justering af proces og/eller samarbejdsmodel l
frem dige projekter?
2. Resultat: Hvad synes I om det byggede resultat?
3. Myndighedsdialog: Hvordan har samarbejdet med
myndigheden forløbet, kan dialog og proces med
myndighed forbedres?

5. Byens accept: Hvordan har byens reak on været på
faciliteten generelt?

Intern evaluering i fes valsammenhæng –
første år
Evalueringen gennemføres e er facilitetens første år i
fes valsammenhæng.
Fes valorganisa onen samt eventuelt eksterne
samarbejdspartnere, der har været involveret i opbygning

1. Fleksibilitet i anvendelse: Har der været behov for
ændring af funk onalitet? Hvis ja, har installa onen
kunne bruges l en ny funk on, eller har det krævet
lpasninger? Har installa onen kunnet lpasses en
eventuelt ny indretning af området? Er der forslag l,
hvordan man kan højne fleksibiliteten i andre frem dige
blivende installa oner?

2. Fysisk holdbarhed: Hvor holdbare har de anvendte
materialer vist sig at være? Er der behov for at udski e l
mere slidstærke/vejrbestandige materialer?
3. Gevinster ved genanvendelse: Kan man sige noget
om gevinsterne ved genanvendelse af installa onen?
Økonomisk besparelse, dsbesparelse – miljømæssig
eﬀekt?

Resultat af evalueringsforløb
De løbende erfaringer, der kan uddrages af
evalueringerne, skal via styregruppen videregives
l e erfølgende projektudviklingsforløb og
projektpartnerskaber.
Evalueringerne i fes valregi og i projektpartnerskabet
skal lsammen omsæ es l en konkret anbefaling l
styregruppen og e erfølgende beslutningstagere i
kommune og fes val.
Anbefalingen skal rumme en vurdering af projektets
frem dige dshorisont og eventuelt lpasninger og
ændringer, der skal foretages for eventuelt at forlænge
projektet. Anbefalingen skal også rumme en eventuel
økonomisk inds lling l afsætning af frem digt
dri sbudget og eventuelt anlægsbudget.
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Fremtidig
organisering

Koordineringsgruppe
Der skal nedsæ es en fælles koordnineringsgruppe
med medlemmer af kommune og fes val.
Koordineringsgruppen sikrer afvikling af de årligt
lbagevendende ak viteter beskrevet i årshjulet.
Under koordineringsgruppen etableres en række
projektpartnerskaber, hvor det enkelte partnerskab er
beslutningsdyg ge inden for projektet, men refererer l
koordineringsgruppen.
Den nuværende følgegruppe kan fastholdes som en
sparringspart l koordnieringsgruppen fremadre et.
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Projektpartnerskaber
Der etableres et formelt projektpartnerskab for hvert
igangsat projekt.
Parterne i partnerskabet er repræsentanter for fes valog hverdagsbrugere, grundejer og evt. bidragsydere l
dri en.

iljø og Planudalget
Skanderborg Kommune

Projektpartnerskabet er beslutningsdyg gt inden for
projektets rammer – det vil sige et defineret formål,
dsramme og økonomi.
Projektpartnerskabet skal sikre en realisering og dri
af det konkrete projekt. Partnerskabet sparrer med
bygherre eller deltager evt. direkte i opbygning af
faciliteten. Projektpartnerskabet sikrer, at der bliver lavet
en dri sa ale, der beskriver ansvarsfordelingen mellem
de parter, der bidrager l dri en og herudover varetager
dialogen med brugerne om deres ansvar og bidrag l brug
og vedligehold af faciliteten.

!
yndig edsgruppe
Skanderborg Kommune

Det er l enhver d kommunens og fes valens ansvar,
at det fremadre ede arbejde bliver så åbent og
gennemsig gt som muligt. Det skal organiseres ud fra
følgende overordnede principper:
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- Der skal l enhver d sikres, at der kan indlemmes nye
kræ er i udviklingen – der arbejdes ud fra et princip om,
at døren al d står åben for nye idéer og samarbejder
- Dialogen med byens borgere skal foregå i neutrale rum
og på en måde, der kan få alle i tale

!
- For at forebygge konflikter er det vig gt, at der bliver lagt
ressourcer i at formidle og ly e, så der sker en løbende
kalibrering af virkelighedsopfa else og misforståelser
undgås.
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Sparringspartnere
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Samarbejdsa alen skal ligge i forlængelse af den vedtagne
”Principper for udvikling af Dyrehaven 2019-2029” og
erfaringerne fra de e udviklingsprojekt.

Projektorganisering – samarbejdet med
byens aktører

?
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Den videre dri af projektet skal formaliseres i en
samarbejdsa ale mellem Skanderborg Kommune og
Smukfest. Her skal nedskrives rolle- og ansvarsfordeling og
den overordnede vision og retningslinjer for igangsætning
af projekter i Dyrehaven.
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Samarbejdsa ale

Søbade
ed
t

dgi er
p

Det strategiske samarbejde mellem kommune og
fes val omkring Dyrehaven skal danne rammen omkring
etableringen af løbende projektpartnerskaber, der kny er
sig l de enkelte projekter, der bringes l realisering.
Samarbejdet skal forankres i dels en styregruppe og
med et kommissorium for samarbejdet nedfældet i en
samarbejdsa ale.

Projektpartnerskaber

S rlige ø

Det er kommunen og fes valen, der lsammen skal sikre
fremdri en af det overordnede strategiske arbejde med
Dyrehaven.

?
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