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Indelukket er beliggende i et område med store offentlige arealer tilhørende bl.a. kommunen og Naturstyrelsen.
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Indledning
Baggrund
På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets
møde den 13. maj 2013 godkendte
udvalget, at Kultur og Fritid nedsatte
en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde en helhedsplan for Indelukket og de
tilknyttede nærområder.
Helhedsplanen for Indelukket skal
sætte rammerne for aktiviteterne i
Indelukket, herunder bl.a.:
•
•
•
•
•

fritidsliv
skovområder
arrangementer
camping
erhverv

Indelukket er i dag et park- og skov
område med en række konkrete
faciliteter. Der er et bredt spektrum af
aktiviteter og oplevelser.
Det er karakteristisk for Indelukket,
at der er to forskellige hovedtyper af
aktiviteter. Aktiviteter der strækker
sig over en længere periode afhængig af sæsonen som bådpladserne, og
kortvarige aktiviteter som musik eller
foreningsarrangementer, der typisk
varer mellem 1 og 3 dage (op til 14
dage inkl. opstilling og nedtagning af
sceneoverbygning, boder, hegn etc.).

Området ved motorbådsklubbens lokaler

Projektområdet omfatter de kommunalt ejede matrikler 157a, 157b og 159,
Silkeborg Markjorder, på henholdsvis 142.940 m2, 2.324 m2 og 93.234 m2 – i
alt 238.498 m2 ( 24 ha) samt et areal af Silkeborg Forsynings ejendom matrikel
162a, Silkeborg Markjorder, på i alt 6.340 m2.
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Arbejdsgruppen, der består af medarbejdere fra Kultur og Fritid, Plan og
Byg, Vej og Trafik samt Natur og Miljø,
knyttede i marts 2014 en konsulent på
udarbejdelsen af planen.
Arbejdsgruppen har løbende holdt
møder, hvor man bl.a. har forholdt sig
til emnelisten i det oprindelige opdrag
samt inddraget interessenterne i Indelukket om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helheden, overordnet mål
Differentiering af områder
Fremtidens aktiviteter
Vejadgang, stier og parkering
Adgang til og område ved amfi-scene (friluftsscenen)
Helhedsdesign for bygninger i
Indelukket
Skiltning i Indelukket
Servicefaciliteter ved frilufts
scenen
Campingpladsen
Bevoksning
Åen og brinken, kano isætningsog ophalerplads

Derudover har arbejdsgruppen sonderet på relevante sammenhænge
til naboarealers anvendelse, så det
konkrete projektområde har omfattet
de kommunalt ejede matrikler 157a,
157b og 159 samt et areal af Silkeborg
Forsynings ejendom matrikel 162 a,
Silkeborg Markjorder.
Proces og vision
Arbejdet med helhedsplanen begyndte
med et opstartsmøde mellem arbejdsgruppen og konsulenten i april 2014.
Indledningsvist blev en række af de
ovennævnte emner drøftet igennem,
og arbejdet med at fremstille en
historisk beskrivelse samt en kortlægningsproces gik i gang. Den historiske
beskrivelse er gengivet som bilag 1.
Der blev endvidere i 2014 gennemført
en møderække med udvalgte eksterne
partnere – VisitSilkeborg, Hjejleselskabet, Ferskvandcentret/AQUA og
Naturstyrelsen.

Silkeborg Forsynings smukke vandværksbygning

En lang række forskellige aktivitets- og oplevelsesmuligheder har fundet plads i
Indelukket. Området fungerer som lystskov for Silkeborgs borgere og gæster.
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Museum Jorns facade mod Indelukket

I april 2015 blev alle interessenter
indkaldt til idémøde, hvor interessenternes ønsker blev opsamlet gennem
workshops med indtegning af idéerne
og forslagene på kort.
Arbejdsgruppen fremstillede på denne
baggrund et idékatalog, som blev
fremlagt på et nyt møde med interessenterne i maj 2015. Idékataloget er
punktvis gengivet som bilag 2.

Silkeborg Colored by Jorn

Vision for indelukket

Silkeborg Colored by Jorn er et
projekt, der udvikler programmet
for et nyt Museum Jorn på Søtorvet
i centrum af Silkeborg. Et levende
museum, der med udgangspunkt i
Jorns kunst og kreativitet, skaber
oplevelser og synergi på tværs.
Et inspirerende mødested mellem
kunst, mennesker og erhvervsliv. Og
en stærk markering af Asger Jorn og
Silkeborg.

Indelukket har siden kommunens erhvervelse fra staten omkring år 1900
udgjort et vigtigt rekreativt område for Silkeborgs borgere og gæster. Den
natur-skønne beliggenhed som fredskov ved Remstrup Å (Gudenåen) har
gjort området til byens vigtigste frirum og lystskov med masser af aktiviteter
året rundt.
Det er vigtigt at bevare området og regulere publikums-presset, så også
fremtidige generationer får glæde af området. Det er den overordnede vision,
at Indelukket bevares som lystskov for kommende generationer af borgere og
gæster i Silkeborg, og at der fremadrettet arbejdes på at mindske trafikken i
området og øge den rekreative værdi med flere grønne områder og aktivitetsmuligheder. Området skal fortsat kunne udvikles dynamisk i en sund balance
mellem borgernes ønsker og naturbeskyttelseshensynene.

Der er ikke taget stilling til en flytning af Museum Jorn fra Indelukket

Derfor har Silkeborg Kommune iværksat udarbejdelsen af en helhedsplan
for Indelukket med det formål at finde en langsigtet og god balance mellem
benyttelse og beskyttelse. I arbejdet med helhedsplanen inddrages myndighederne (kommunen og Naturstyrelsen) og de daglige brugere af området
(interessenterne). Helhedsplanen skal rumme en historisk redegørelse og en
strategi for den fremtidige udvikling.

Interessentmøderne førte til en række
overordnede pejlemærker for Indelukkets fremtid, og der blev udarbejdet
en vision for Indelukket.
I juni 2015 fik Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget en orientering om
fremdriften med fremstillingen af helhedsplanen, og udvalgets medlemmer
supplerede arbejdet med bemærkninger og idéer.

Pejlemærker fra interessenterne
• Gerne færre parkeringer og mindre trafik og støv til og i Indelukket
• Flere aktivitetsmuligheder og opholdsområder – Museum Jorns og AQUAs
aktiviteter ud i landskabet, fitness, tree-top-walking, vandring, cykling
• Beskyttelse af jordbunden ved afholdelse af større arrangementer – kørefaste belægninger for at beskytte mod slitage
• Flere offentlige toiletter, hvor der er størst brug for dem
• Vandre- og cykelstiforbindelse på tværs af Remstrup Å
• Udvidelsesmuligheder for bygninger – mandskabsrum, toiletter, motorbådsklubben, pavillon ved åen
• Erhvervsmæssige muligheder for Campingpladsen og Ferskvandscentret
– kræver nye lokalplaner!
• Sikring af naturkvaliteterne, så områdets stemning bevares for fremtidens brugere – stilleområder/urørte områder

Fra den politiske drøftelse
• Kan man forestille sig en vision og et andet udviklingsperspektiv for campingpladsen?
• Kunne man arbejde på at finde et andet sted end Indelukket til at isætte
gæste-både?
• Kan man åbne endnu mere op for Museum Jorn i Indelukket og for museets restaurant?
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Anbefalinger
I arbejdet med helhedsplanen er der
på de følgende sider formuleret en
række anbefalinger. Anbefalingerne er
opsummeret på dette opslag, og der
er i parantes markeret, hvem der har
ansvaret for at gå videre med anbefalingerne.
Navnet Indelukket: Navnet Indelukket fastholdes, men kan udvides med
den beskrivende betegnelse lystskov
– Lystskoven Indelukket (Silkeborg
Kommune, byrådet).
Generelt: Lystskoven Indelukket
opfattes som en helhed, hvor opholdsog aktivitetsmuligheder udvikles i
harmoni med omgivelserne og med
gode vejadgange og parkeringsforhold
samt gennemgående stiforbindelser.
Publikum skal have mulighed for at
føle sig velkomne og opleve et landskabsområde i sammenhæng med
naboområderne.
Aktivitetsparken: Der udarbejdes
en beplantningsplan for at sikre træer
af varierende alder, og der udlægges
byggefelter til udvidelse af eksisterende bygninger Legepladsen ønskes
udbygget med flere aktiviteter. (Silkeborg Kommune, Kultur og Fritid).
Nye Hede Rytmer på frilufts-scenen

Arrangementsparken: Frilufts-scenen vedligeholdes i den nuværende
tilstand uden permanent scene-overbygning. Det er derfor som udgangspunkt arrangørerne selv, der står for
at etablere sceneoverbygninger og
indrette publikumsarealer, der overholder sikkerhedskrav m.v. Der udlægges
byggefelter til erstatning af eksisterende toiletbygning med en ny sanitetsbygning med op til 20 toiletenheder og
handicaptoilet. Arrangementer større
end 5.500 deltagere henvises til andre
områder end frilufts-scenen (Silkeborg
Kommune, Kultur og Fritid).
Skovparken: Der udarbejdes en
plejeplan for fortsat at sikre træer af
varierende alder og fortsætte konverteringen fra nåleskov til løvskov.
Skovparken kan indrettes til ”stille” aktiviteter som f.eks. petanque-bane og
madpakkehus (Silkeborg Kommune,
Kultur og Fritid).
Skoven: En varieret skov med træer i
alle aldre sikres i dette område ved en
plan for udtynding og selvforyngelse.
Nyanlæg og faciliteter begrænses mest
muligt (Silkeborg Kommune, Natur og
Miljø).
Campingpladsen: Muligheden for at
udvikle campingpladsen – herunder
evt. udnytte den sydlige del af Skovparken til campering – skal nærmere
afklares f.eks. gennem en lokalplanproces. Ved samme lejlighed skal
det afklares, om adgangsvejen forbi
campingpladsen og parkeringsarealet
ved pladsen kan udvides (Silkeborg
Kommune, Plan og Byg).
AQUA: Muligheden for at etablere
nye publikumsanlæg og aktiviteter i
Skoven skal nærmere afklares med
myndighederne – f.eks. gennem en lokalplanproces (AQUA og Plan og Byg).

Projektområdets inddeling i delområder er bl.a. drøftet med interessenterne.
Betegnelserne på de enkelte delområder er tekniske planlægningsbegreber.
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Parkeringer

Daglig drift: Der opføres ved motorbådsklubben en mandskabs- og driftsbygning, hvor faciliteterne opfylder
kravene både i forhold til de ansatte,
men også i forhold til at få samlet
maskiner, materiel og lager på eet sted
(Silkeborg Kommune, Kultur og Fritid).
Fremtidens aktiviteter i Indelukket: Kommunen inviterer f.eks.
Naturstyrelsen, Museum Jorn, Hjejle
selskabet, VisitSilkeborg, Ferskvandscentret/AQUA og andre interessenter
med i en arbejdsgruppe, der skal se
nærmere på en kreativ udformning af
visionen om en stibro over Remstrup
Å i kombination med anløbsbro for
turistbådene, formidling og aktiviteter
i den nordlige del af Indelukket (Silkeborg Kommune, Kultur og Fritid).
Vejadgang: De nuværende adgangsveje til Indelukket fastholdes. For
at mindske støvgener i Indelukket,
foreslås det, at vejadgangen fra minigolf-anlægget og frem til isætningsstederne for både flisebelægges. Muligheden for at etablere en opmarchbås ved
campingpladsen indgår i afklaringsprocessen vedr. udvidelse af campingpladsen. Eksisterende grusveje og stier
ved frilufts-scenen funderes til tunge
køretøjer efter behov (Silkeborg Kommune, Kultur og Fritid).

Parkering: Der udarbejdes en parkeringspolitik for Indelukket, med det
formål at begrænse parkeringsarealet
og den unødvendige trafik gennem
boligområderne nord for Indelukket.
Det bør undersøges, om der evt. kan
findes arealer nær kajakklubben, hvor
der kan etableres flere parkeringer. Et
ønske om flere parkeringer ved campingpladsen indgår i afklaringsprocessen vedr. campingpladsens fremtidige
udvikling. På kommende kortborde og
i en folder om Indelukket kan parkeringsmuligheder nærmere anvises
(Silkeborg Kommune, Vej og Trafik).

Kanoer og kajakker: Der etableres
et isætningssted for kanoer og kajakker i Indelukket – f.eks. i forbindelse
med etablering af publikumsfaciliteter
ved åen ud for Museum Jorn. Hvis der
nedlægges bådpladser, skal der om
muligt findes erstatningspladser andre
steder (Silkeborg Kommune, Kultur og
Fritid).
Vinteropbevaring af både: Kommunen og motorbådsklubben bør sammen
drøfte muligheder for at give vinteropbevaringen et æstetisk løft, som også
bør gælde for de bådejere, der ikke er
medlem af motorbådsklubben. Endvidere skal der etableres mulighed for at
håndtere miljøfarligt affald (Silkeborg
Kommune, Kultur og Fritid og Silkeborg Motorbådsklub).

Stier: Vandreruten Himmelbjergruten
afmærkes gennem Indelukket, så den
får et ånært forløb – bl.a. hen over
gangbroerne i bådehavnen – med
stor. En afmærket cykelrute gennem
Indelukket fra boligområderne anbefales at gå fra Åhave Alle og via den
asfaltbelagte sti mod Gudenåvej, vest
om Vandværket og ind på grusvejen mellem kolonihaveområderne og
Skovparken. Ad Vejlsøvej kan der afmærkes en forbindelse til Vejlbo Mose,
og videre til skovområderne omkring
Almind Sø (Silkeborg Kommune, Natur
og Miljø).

Gæstebåde og trailerparkering:
Kommunen gen-overvejer, om det er
muligt at åbne for isætning af gæstebåde et andet sted i kommunen
end ved Indelukket. Men indtil videre
fastholdes isætningsmulighederne i

Indelukket for gæstebåde samt det
eksisterende areal til trailerparkering
(Silkeborg Kommune, Kultur og Fritid).
Bygninger: Kommuneplanens bestemmelser suppleres med, at ved
opførelse af nye bygninger og renovering af eksisterende bygninger i
Indelukket tilstræbes at der anvendes
sort træbeklædning på facader og tag i
sort tagpap samt en arkitekttur, der er
inspireret af det aktuelle helhedsindtryk (Silkeborg Kommune, Kultur og
Fritid).
Hegn: Alle hegn gennemgås og
overflødige trådhegn fjernes. Når der
opsættes skærmende hegn omkring
oplagspladser, anvendes sortmalede,
tætte hegn i træ (Silkeborg Kommune,
Kultur og Fritid).
Formidling: Der udarbejdes en formidlingsstrategi for Indelukket baseret
på anbefalingerne fra overordnede
indsatser langs Gudenåen (Silkeborg
Kommune, Kultur og Fritid).

Legepladsområdet i den centrale del af Aktivitetsparken

Når eksisterende stier omlægges eller
nye stier anlægges bør det i hele
projektområdet ske ud fra principperne om tilgængelighed for alle. Det vil
sige, at trapper så vidt muligt erstattes
af niveau-frie overgange eller ramper,
og at stibredder bliver på mindst 2,2
meter, så to kørestole uden problemer
kan passere hinanden. Visse steder
er trapper en ønsket/planlagt del af
infrastrukturen (f.eks. trappen nord for
Frihedskæmperen), og der bør derfor
sikres alternativer for kørestolsbrugere
m.v. Stier i skovbunden udføres med
kørefaste belægninger f.eks. i grus
eller stenmel (Silkeborg Kommune,
Kultur og Fritid).
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Helhedsplan
Det er den overordnede vision, at
Indelukket bevares som en dynamisk
lystskov for kommende generationer
af borgere og gæster i Silkeborg.
Indelukket indgår i en helhed og sammenhæng med omliggende områder.
Nord for Indelukket er boliggader med
private boliger, mod nordvest ligger
Museum Jorn og Gudenå Vandværk,
mod vest er der store sammenhængende og bevaringsværdige kolonihaveområder. Mod sydvest ligger
Ferskvandscentret/AQUA og mod syd

Naturstyrelsen Søhøjlandets administration med statsskovområdet
Arboretet i ”baghaven”. Indelukkets
afgrænsning mod øst udgøres af Remstrup Å (Gudenåen).
Anbefaling: Lystskoven Indelukket
opfattes som en helhed, hvor opholdsog aktivitetsmuligheder udvikles i harmoni med omgivelserne og med gode
vejadgange og parkeringsforhold samt
gennemgående stiforbindelser. Publikum skal føle sig velkomne og opleve
et landskabsområde i sammenhæng
med naboområderne.

Stednavnet Indelukket
Navnet Indelukket er uden tvivl meget gammelt og hentyder til, at skoven
tidligere var indhegnet – sandsynligvis for at kunne holde græssende dyr
inde i et afgrænset område, så skoven uden for indhegningen ikke led skade
af græsningen. Indelukket optræder på gamle matrikelkort som en stedfast
betegnelse.

Minigolfen
Bådhavnen

I moderne sprogbrug kan ordet Indelukket opfattes som et negativt ladet ord
– noget, der er lukket inde, og som man er afskåret fra. Men det kan også
opfattes positivt som et historisk skovnavn og betegnelse på en lystskov, som
borgerne i Silkeborg har nydt godt i mere end 100 år.
Det er foreslået fra forskellig side, at man overvejer, om Indelukket kan få et
mere beskrivende navn – f.eks. Skovparken Indelukket, Gudenåparken eller
Jorn Parken. Som det vil fremgå af helhedsplanen er Indelukket mere varieret
end nogle af de tre nævnte navneforslag retfærdiggør. Nærområdet omkring
Museum Jorn kunne udmærket kaldes Jorn Parken, men betegnelsen vil ikke
være fyldestgørende for hele Indelukket. Gudenåparken kunne anvendes om
mange andre områder ned mod Gudenåen. Skovparken Indelukket vil især
give mening for den nordligste halvdel af Indelukket, mens den sydlige del
ikke har det samme park-præg.
Indelukket er deklareret som Lystskov. Lystskovbegrebet fremgik af ældre
skovlovgivning, som et skovområde, hvor skovmyndigheden kunne lade
hensynet til skovdriften vige til fordel for en rekreativ udnyttelse. Betegnelsen
Lystskov er en beskrivende betegnelse, som de fleste vil opfatte positivt.
Anbefaling: Navnet Indelukket fastholdes, men kan udvides med den beskrivende betegnelse lystskov – Lystskoven Indelukket.
10

Inddeling i delområder
– aktiviteter og bevoksning
Indelukket kan på grundlag af drøftelser i arbejdsgruppen og blandt interessenterne inddeles i 5 delområder med
hvert sit særpræg (se kortet side 4).
1. Aktivitetsparken – aktiviteter hele
året
2. Arrangementsparken – tilbagevendende arrangementer med publikum, men også rolige perioder
3. Skovparken – balance mellem
natur og kultur i bevoksningerne
4. Skoven – naturområde
5. Entrébaserede aktiviteter bag
hegn (Campingpladsen og AQUA)

Store solitære træer danner et løvtag
over området – især mod nord ved
kajakklubben og Museum Jorn.
Bevoksningen er generelt af høj alder,
og der bør plantes nye træer til erstatning for de gamle, når de er udtjente.
Hvis ikke området til stadighed har
træer af varierende alder er der risiko
for, at områdets karakter af parklignende lystskov vil ændres, og området
vil få endnu mere karakter af en åben
plads.

Aktivitetsparken

Der er forslag om at kunne indrettet
offentlige toiletter ved bådklubbens
lokaler samt mandskabsrum og nye
oplagspladser til de driftsansvarlige
medarbejdere ved bådklubbens bygninger.

Området er det mest intensivt udnyttede delområde og også det mest
bynære. Det er især her, at lystskovsbegrebet udfoldes med kiosk, kajakklub, bådehavn, petanque, minigolf og
græsarealer til ophold og leg.

Anbefaling: Der udarbejdes en
beplantningsplan for at sikre træer
af varierende alder, og der udlægges
byggefelter til udvidelse af eksisterende bygninger. Legepladsen ønskes
udbygget med flere aktiviteter.

Rhododendronøen
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Arrangementsparken
Dette delområde er indrettet med friluftsscene og toiletbygning og anvendes til små og store arrangementer.
Der er i nyere tid etableret flisebelægninger omkring bænkerækkerne. I
forbindelse med større entré-baserede
arrangementer afspærres dele af området med publikumshegn afhængig af
arrangementets størrelse.
Der er indlagt strøm, vand og kloak med en kapacitet, der kan klare
forholdsvis store arrangementer.
Silkeborg Kommune afstikker normalt rammer for afviklingen af større
arrangementer – herunder opstilling af
toiletvogne og brug af køreplader for
at sikre skovbunden mod traktose.
Den eksisterende toiletbygning vurderes at være udtjent. Hvis der indrettes
en ny toiletbygning med min. 20 toilet
enheder samt handicaptoilet, vurderes
det, at flere mindre arrangementer
naturligt vil finde friluftsscenen attraktiv som ramme uden at skulle tilkøre
yderligere toiletkapacitet.
De største arrangementer, der finder
sted i området er Nye Hede rytmer,
som i 2015 havde op mod 5.500
publikummer og frivillige i området på
samme tid. Så store arrangementer
medfører, at området i dagene både
før og efter arrangementets afholdelse
er afspærret for den almindelige skovgæst for i ro at kunne opstille publikumshegn, grej, sceneoverdækning,
madboder, toiletvogne etc.
Nogle af interessenterne har foreslået,
at der etableres en fast overbygning
af sceneområdet i friluftsscenen i form
af en træpavillon eller et sejl, man kan
spændes ud over scenen. Og det er
foreslået, at de græsklæste skrænter
omkring de eksisterende bænke blev
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formet, så de kunne rumme et større
antal publikummer.
Arbejdsgruppen vurderer, at permanente sceneoverbygninger og etablering af yderligere publikumsarealer
vil sætte uheldige begrænsninger på
arrangementstyper og størrelser og
evt. kunne påvirke hyggestemningen
under trækronerne. Dog undersøges
mulighederne for lejlighedsvist at kunne opsætte en sceneoverbygning af
fleksibel karakter til mindre arrangementer, som typisk ikke har økonomi
til selv at etablere overbygninger.
Anbefaling: Friluftsscenen vedligeholdes i den nuværende tilstand uden
permanent sceneoverbygning. Det er
derfor som udgangspunkt arrangørerne selv, der står for at etablere sceneoverbygninger og indrette publikumsarealer, der overholder sikkerhedskrav
m.v. Der udlægges byggefelter til
erstatning af eksisterende toiletbygning med en ny sanitetsbygning med
op til 20 toiletenheder og handicaptoilet. Arrangementer større end 5.500
deltagere henvises til andre områder
end friluftsscenen.
Forberedelse til Nye Hede Rytmer

Skovparken
Det mere højtliggende område udnyttes mindre intensivt end Aktivitetsparken og Arrangementsparken.
Det benyttes især til stille vandre- og
slentreture i skoven, hvor der også er
et islæt af park. Der er ingen permanente bygninger i Skovparken.
I år 2000 udgav Silkeborg Kommune,
Vej- og Parkafdelingen, et notat om
”Synliggørelse af Indelukket”. Notatet rummer en landskabsplan for
Skovparken, hvor det grundlæggende
princip var efter stormfald at plante
nye trægrupper og gradvist omdanne
beplantningen fra nåleskov til løvskov.
Der blev indført en beplantning af
bøgehække i ”bølgeform” og etableret
lysninger med græs og stenmel. Stier

blev anlagt med stenmel og i en bredde og form, så de kunne benyttes til
arbejdskørsel med maskiner i skoven.
Bøgehækkene blev plantet i to rækker,
og der var tanken, at de kunne klippes i skulpturelle faconer, ligesom der
i landskabsrummene kunne opstilles
skulpturel udsmykning.
Skovparken har i dag et naturligt ekstensivt præg, hvor bøgehække og stier
danner karakterfulde landskabsrum
under trækronerne. Træerne har en
varieret alder, og skoven virker robust.
Anbefaling: Der udarbejdes en
plejeplan for fortsat at sikre træer af
varierende alder og fortsætte konverteringen fra nåleskov til løvskov.
Skovparken kan indrettes til ”stille” aktiviteter som f.eks. petanque-bane og
madpakkehus.

Bøgehækkene i Skovparken
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Skoven
Skoven syd for campingpladsen og øst
for Ferskvandscentret er Indelukkets
mest rolige delområde. Her opleves
skoven på naturens præmisser, og de
rekreative anlæg er begrænset til stier,
enkelte bådebroer i søerne og oplagsog isætningssted for udlejningskanoer.
Silkeborg Orienteringsklub, der er en
af Danmarks største klubber, holder til
i en ældre bygning, Vejlsø Skovhus, i
Skoven umiddelbart øst for Ferskvandscentret.
Det er også i skoven, at der registreret
sjældne arter af svampe etc., ligesom
brinkerne ud mod Remstrup Å er sårbare overfor slid og anlæg, og derfor
er de beskyttede.
Største trussel mod brinkerne er
isætningsstedet for udlejningskanoer,
hvorfor Silkeborg Kommune har søgt
at befæste selve optagnings- og isætningssstedet.
Men også erosionen fra det strømmende vand i Remstrup Å og væltende
træer på brinkerne gør sit til, at brinkerne er yderligere sårbare.
Anbefaling: En varieret skov med
træer i alle aldre sikres i dette område ved en plan for udtynding og
selvforyngelse. Nyanlæg og faciliteter
begrænses mest muligt.
Entrébaserede aktiviteter bag
hegn – Campingpladsen
Forpagteren af campingpladsen har
på grundlag af driftsmæssige erfaringer gjort opmærksom på, at tiden er
moden til at tænke i nye baner, hvis
campingpladsens fortsatte drift skal
sikres efter den nuværende forpagtningsperiodes udløb.

Campinggæster stiller i dag store forventninger til faciliteter og bekvemmelighed, og de vil muligvis vælge andre
campingpladser, hvis ikke standarden
lever op til de kvalitetsvurderinger, der
udføres løbende af Campingrådet. Der
kan være tale om forbedrede faciliteter, større legeplads, større hytter etc.
Campingpladsen er også pålagt fredskovspligt og oppebar indtil 2015 en
dispensation til en teltplads i fredskovsarealet mod syd. Teltpladsen foreslås
af forpagteren gjort permanent som en
integreret del af campingpladsen med
mulighed for placering af faciliteter.
Plan og Byg har vurderet, at sikring
af udvidede rammer for nybyggeri vil
kræve udarbejdelse af en lokalplan for
campingpladsen. I den forbindelse bør
et forudgående planlægningsarbejde
gennemføres.
I forbindelse med overvejelser om
udvidelse af campingpladsen kan den
sydligste del af Skovparken (nord for
campingpladsen) komme i spil som
interesseområde for fremtidig campering og som et alternativ til integration
af den nuværende teltplads, og i den
forbindelse skal bl.a. skovmyndigheden inddrages. I givet fald kunne man
evt. etablere en fælles servicebygning
med toiletter til både campingpladsen
og friluftsscenen. Hegning af campingområdet vil være et delspørgsmål, der
også skal finde sin afklaring gennem
planlægningsprocessen.
Anbefaling: Muligheden for at udvikle campingpladsen – herunder evt.
udnytte den sydlige del af Skovparken
til campering – skal nærmere afklares
f.eks. gennem en lokalplanproces. Ved
samme lejlighed skal det afklares, om
adgangsvejen forbi campingpladsen
og parkeringsarealet ved pladsen kan
udvides.
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Entrébaserede aktiviteter bag
hegn – AQUA
Også Ferskvandscentret/AQUA har ønsker om at udvide de entré-baserede
aktiviteter bag hegn.
Det har længe været et ønske, at
kunne udvikle og forny tilbuddene til
attraktionen gæster ind i skovområdet
øst for AQUA’s nuværende publikums-

område. Det vil medføre, at eksisterende anlæg som f.eks. shelterpladsen skal
rykkes endnu længere ud i skovområdet for at give plads til nye publikumsanlæg tættere på de eksisterende.

AQUA vil også gerne sætte handling bag bestræbelserne for at være
Gudenå-formidlingscenter ved at
integrere søen/åen i udstillingen og
skabe unikke aktiviteter i Skoven som
f.eks. treetop-climbing og en tøjret
luftballon, som kan sende gæsterne op
i ca. 100 meters højde for at kunne se
Søhøjlandet ”fra oven”.

AQUA vil bl.a. gerne skabe nye dyreanlæg for danske rovdyr og fugle
ved de ferske vande samt udvide den
eksisterende legeplads, Vandets Kraft,
med et nyt vandoplevelsesområde.

Beskrivelse af daglig drift, mandskabsrum mm.

Plan og Byg har vurderet, at udvidede
rammer for publikumsanlæg vil kræve
udarbejdelse af en ny lokalplan.
Anbefaling: Muligheden for at etablere nye publikumsanlæg og aktiviteter
i Skoven skal nærmere afklares med
myndighederne – f.eks. gennem en
lokalplanproces.

og arrangementer. Fra 1. december til 28. februar er der tilsyn i Indelukket på
hverdage – dog er der vagt og arbejdstimer i weekender i forhold til snerydning
etc.

Indelukket tilses og vedligeholdes af de to opsynsmænd samt en medarbejder
på nedsat tid (18 timer). Området er opdelt i følgende plejeområder:

Driftsopgaverne er nærmere beskrevet i områdets plejeplan. Andre opgaver:

1. Kiosk-område
2. Park-område
3. Skov-område

• Affaldskurve tømmes hver dag alle ugens 7 dage i sommer halvåret. I kiosk
området og hvor, der er meget færdsel, bliver der udført renhold hver dag i
sommer halvåret.
• Daglig rengøring af toilet ved kiosk. I vinterperioden (når kiosken er lukket) er kun handicaptoilettet åbent.
• I forbindelse med arrangementer rengøres også sidst på eftermiddagen.
• Daglig rengøring af toiletter ved friluftsscenen. I vinterperioden er toiletterne lukkede. Der skal lukkes for vandet.
• I forbindelse med arrangementer rengøres toiletterne af arrangørerne.
• Bænke renholdes løbende, ved kiosk dagligt.
• Legeplads. Tilsynet foretager daglig visuel kontrol af redskaber og faldunderlag.
• Der foretages ¼ årlig driftsinspektion samt en årlig hovedinspektion, af
bestiller/legepladsinspektør.
• Broer og bolværk skal holdes i forsvarlig stand. Der tjekkes for råd, løse
søm/skruer samt fundering.
• Der foretages hver tredje år en gennemgang med brobygger.

De 3 ansatte i Indelukket råder over en mindre maskinpark:
• Mini traktor, hvor der kan tilkobles slagle-klipper, flis-hugger, vogn og forskellige andre maskiner.
• Større selvkørende græsklipper og flere mindre.
• Diverse små maskiner løvblæsere, hækkeklippere mv. samt en del håndværktøj.
Opsynet omfatter forefaldende mindre reparationsarbejder på bolværk og broer
samt rekvirering af håndværkere – f.eks. brobygger elektriker etc., hvis og når
det skønnes nødvendigt. Ligeledes udføres der mindre anlægsopgaver/reparationer på belægninger stier mv. og mange ad hoc opgaver udføres løbende.
I forbindelse med arrangementer foretages alm. opsyn på etablering og oprydning i forhold til arrangementet.
Såfremt der i det daglige arbejde opstår opgaver, som kræver faglig bistand,
eller der ønskes ændringer i forhold til plejeplanen, kontaktes Kultur- og Fritidsafdelingens tilsynsførende bestiller for området, så der samarbejdes om pleje
og tiltag. Det kan være både om forhold, som er registreret i plejeplanen, men
også ting, som ikke er registreret.

Alt dette opbevares på 3-4 forskellige lokaliteter i Indelukket, og der er adgang
til et fjernlager på Thrigesvej. I dag bruger man en 6 fods container til opbevaring af værktøj og som værksted. Den gamle opsynsbygning (det lille træhus
ved åen) bliver brugt til opbevaring af diverse redskaber. De ansatte har pt. et
lille kontor, som også bruges til frokostrum og omklædning. De benytter sig af
de offentlige toiletter og har ikke adgang til brusebad.

Fra 1. marts til 30. november er arbejdstiden fordelt, så der er tilsyn i Indelukket alle ugens dage. I weekender dog kun 3 timer begge dage (i alt 6 timer).
Derudover er der tilkaldevagt i forhold til bådpladser, gæstepladser, bomanlæg

Anbefaling: Der opføres ved motorbådsklubben en mandskabs- og driftsbygning, hvor faciliteterne opfylder kravene både i forhold til de ansatte, men også
i forhold til at få samlet maskiner, materiel og lager på eet sted.
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Fremtidens aktiviteter
i Indelukket
Med udgangspunkt i pejlemærkerne
fra interessenterne bør en udvikling af
Indelukket være baseret på princippet om mindre plads til biler og mere
plads til mennesker og aktiviteter.

tidsbegrænset parkering. De arealer, der herved frigøres kan komme i
spil til anden anvendelse som f.eks.
grønne plæner med sidde- og opholdsfaciliteter udendørs fitness-redskabet
etc. Der er også forslag om at flytte
petanquebanen op i Skovparken og
udvide legepladsen ved Indelukkets
Snackbar.

På de følgende sider, er der forslag
om at nedlægge eksisterende parkeringsmuligheder i Indelukket samt lave

Blandt de væsentligste delvisioner
for området er idéen om at skabe
en stiforbindelse fra Indelukket over

Remstrup Å til Nordskoven, flytning af
Hjejleselskabets anløbsbro i Indelukket til en plads ud for Museum Jorn og
”åbning” af museets aktiviteter ud i
parken og mod vandet.
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overvejelser, da en stibro vil ændre på
færdselsmønstret i Indelukket.
Ny stibro

Alle disse emner kunne spille fint sammen med en nyindretning af Indelukket i området mellem Museum Jorn og
Remstrup Å.

En stibro over Remstrup Å skal have
en frihøjde, som sikrer Hjejlebådenes
frie passage under broen – det vil sige
en højde på ca. 5,5 meter over det
maksimale vandspejl i åen.

Men også arealerne på den modsatte side af åen bør indgå i de samlede

Af hensyn til det frit strømmende vand
i Gudenåen samt sejladsen på åen

med bl.a. turistbådene er det sandsynligt, at myndighederne vil stille krav
om et væsentligt frit spænd, hvorfor
der skal tænkes i særlige konstruktioner – f.eks. en bærende stålgitter-konstruktion der beklædes med trædæk
og værn.
Et så stort anlæg bør udformes ud fra
princippet om tilgængelighed for alle,
så broen forsynes med ramper for kørestolsbrugere. Det vil samtidig sikre,
at den også kan benyttes af cyklister.

Anlæg af ramper m.v. vil på grund af
de mange træer på begge sider af åen
give en oplevelse af tree-top-walking,
og trækronerne vil dæmpe broanlægget visuelt.

På nordøst siden af Remstrup Å kan
rampen udformes efter de eksisterende træer, så det i sig selv bliver en oplevelse af gå på rampen, som slynger
sig mellem træernes stammer.

Sejsvej, så man udnytter stigningen
i terrænnet mellem Sejsvej og banen
til at afkorte ramperne. I så fald skal
der etableres en stiforbindelse i terræn
ned til tunellen under banen.

Da terrænet ud for Museum Jorn er
4-5 meter højere end terrænet ved
åen, kan det overvejes at lade stibroen
begynde ved museet, så der bliver tale
om en høj og lang gangbro mellem
trækronerne – fra Museum Jorn til
Nordskoven (se illustration side 18).

Hvis rampen etableres i sydlig retning
kan den skabe en forbindelse til en
eksisterende sti-underføring under
jernbanen til Nordskoven.

Stibroen forsynes med trapper på begge sider af Remstrup Å, så fodgængere vil kunne anvende broen alene til
krydsning af åen.

Alternativt kan det undersøges, om
stibroen også kunne gå hen over
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Ny Hjejlebro, siddepladser og
informationspavillon
Hvis Hjejleselskabets anløbsbro flyttes op til stibroen og evt. integreres
i samme anlæg, kan der etableres
siddepladser ved åen, så der opstår
et aktivt krydsningspunkt for den
rekreative færdsel på tværs af åen
og den sejlende færdsel på åen med
opholdsmuligheder ved åen.
Her kunne også etableres et landgangssted for kanoer og kajakker.
Derfor vil det også være naturligt at
placere en informationspavillon her
– evt. med overdækkede spisepladser til medbragt mad eller indkøb fra
kiosken.
Ved etablering af en ny stibro og publikumsanlæg ved vandet vil det blive

Hjejlen
nødvendigt at nedlægge bådpladser.
Der skal som en del af planlægningsindsatsen som udgangspunkt findes
erstatnings-bådpladser, der kan matche med hensyn til bådbredde, dybdegang etc.

Samme vinkel: Visualisering af et stibro-anlæg, som bevarer de store træer

Opholdsarealer ved Museum Jorn

Udsigt fra arealerne foran Museum Jorn og til den modsatte side af Remstrup Å

Ønsket om at åbne Museums Jorn
mere ud mod vandet og parken kan
ske på de højtliggende arealer umiddelbart øst for museets bygninger og
restaurant.
Her kan der indrettes f.eks. pladser
langs stien under de store træer, hvor
museets kan lave aktiviteter for grupper, udstillinger og events i landskabet
samt opstille borde/bænke til publikum
og gæster i museets restaurant.
Opholdsområde ved Sejsvej
Ved Sejsvej er i dag en slags ”uautoriseret” opholdsareal, hvor man kan
holde ind til siden af Sejsvej og gå ned
til vandkanten. Der er også indrettet
en naturparkering til op mod 10 biler
i skoven mellem Sejsvej og banen.
18

Området kunne indrettes langt mere
brugervenligt, hvis der ned mod vandet blev opsat borde/bænke-sæt.
Ved åbrinken kunne der etableres et
isætningssted for kanoer og kajakker.
P-pladsen i skoven kunne udvides
væsentligt og suppleres med et forbud
mod parkering i vejkanten langs Sejsvej, men med en skiltning af muligheden for krydsende færdsel.
Anbefaling: Kommunen inviterer
f.eks. Naturstyrelsen, Museum Jorn,
Hjejleselskabet, VisitSilkeborg, Ferskvandscentret/AQUA og andre interessenter med i en arbejdsgruppe, der
skal se nærmere på en kreativ udformning af visionen om en stibro over
Remstrup Å i kombination med anløbsbro for turistbådene, formidling og aktiviteter i den nordlige del af Indelukket.

Inspirationsbilleder

Mølleparken, Århus Å

Gammelmose, Galten

Kjællinghøl

Gammelmose

Projekt Odense Banegård
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E-scape brændingsskulptur, Vædebro

Børn dekorerer Pulszonen, Kildebjerg Ry

Kunst-event, Vædebro

Den Genfundne Bro

Sdr. Ege Strand

Vejadgang, parkering
og stier
Vejadgang
Der er i princippet tre adgangsveje til
Indelukket i dag:
1. Hovedparten af den rekreative
trafik samt trafik til bådehavnen
sker ad Frederiksberggade/Sanatorievej/Remstrupvej/Åhave Allé.
Det er også ad denne rute, at
de officielle henvisningstavler til
Indelukket er opsat.
2. Enkelte finder vej til Indelukket
via Sanatorievej/Gudenåvej og
parkerer på kanten af Indelukket
ved Museum Jorn/vandværket.
3. Transport af grej til friluftsscenen
i forbindelse med arrangementer,
trafik til campingpladsen samt udbringning og afhentning af kanoer
fra kanoudlejeres side sker via
Vejlsøvej.
Trafikpresset på boliggaderne nord
for Indelukket er stort i sommersæsonen, og det har været drøftet, om
man kunne mindske belastningen af
boliggaderne især nord for Indelukket.
Arbejdsgruppen og interessenterne
har drøftet forskellige muligheder for
Adgangsvejen fra Åhave Allé

Skiltning fra Gudenåvej
alternative vejadgange til Indelukket
for den kørende trafik, og Vej og Trafik
har skitseret på en adgangsmulighed
fra Museum Jorn/vandværket til Indelukket.
Konklusionen er blevet, at det ikke
er en god løsning at etablere en ny
adgangsvej, da svingradier og hældningsbegrænsninger m.v. for tunge
transporter af både etc. vil gøre et nyt
vejanlæg meget dominerende og ændre Indelukkets karakter for voldsomt.
Ved den asfalterede tilkørsel til campingpladsen ad Vejlsøvej opleves
stuvningsproblemer, når der er kø
ved indtjekningen, og der samtidig
er arrangementer ved friluftsscenen
eller afhentning af udlejningskanoer.
Vejen er også redningsvej frem mod
Remstrup Å og bør derfor altid være
fremkommelig for redningskøretøjer.
Generne foreslås løst ved at lave en
særlig opmarchbås til campingpladsen ved udvidelse af vejens bredde
mod nord. Dette spørgsmål hører dog
sammen med yderligere afklaring af
campingpladsens fremtid.
Tilkørselsvejene videre fra campingpladsen og til områderne bag friluftsscenen er generelt tilstrækkeligt
funderede til kørsel med tunge køretøjer. Ved større arrangementer stilles

Indelukket har vejadgang fra Åhave Allé, Gudenåvej og Vejlsøvej
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krav om supplerende udlæg af køreplader, og denne ordning vurderes at
fungere tilfredsstillende. Æstetisk vil
grusveje også være mere ønskelige på
skovbunden end befæstede veje med
belægningssten eller asfalt.
Stierne med stenmel vest for friluftsscenen er ikke funderet til tunge
køretøjer, men det er ønsket, at de
funderes, så de ikke opkøres, når de
anvendes som adgangsveje for grej,
pavilloner m.v.
Tilkørselsvejen gennem skoven frem
til oplagspladsen for udlejningskanoer
har begrænset trafik af kanoudlejernes
køretøjer. Vejen vurderes at være god
nok til formålet og den aktuelle trafik.
Anbefaling: De nuværende adgangsveje til Indelukket fastholdes. For
at mindske støvgener i Indelukket,
foreslås det, at vejadgangen fra minigolf-anlægget og frem til isætningsstederne for både flisebelægges. Muligheden for at etablere en opmarchbås ved
campingpladsen indgår i afklaringsprocessen vedr. udvidelse af campingpladsen. Eksisterende grusveje og stier
ved friluftsscenen funderes til tunge
køretøjer efter behov.

Parkering
For at mindske generne med gennemkørende trafik for beboerne i boliggaderne mod nord bør unødvendig
motoriseret kørsel til og fra Indelukket
gennem boliggaderne så vidt muligt
undgås.
Det kan ske ved at nedbringe antallet
af parkeringsmuligheder i Indelukket
og tydeligt afgrænse parkeringsbåse
med tidsbegrænset parkering og indføre parkeringsforbud uden for båsene.
En del af parkeringsbåsene forbeholdes gæster til Indelukkets spisested,
ligesom en del vil blive udlagt som
handicapparkeringer. Endvidere kan
der ved krydset Sanatorievej/Remstrupvej opsættes en elektronisk tavle
med angivelse af antal ledige parkeringspladser i Indelukket, så bilister
tidligt varsles om, hvorvidt det giver
mening at køre ind i området.
Parkering ved kajakklubben finder
normalt sted på klubbens egne ca. 10
parkeringspladser. I spidsbelastningssituationer kan opstå en flaskehals ved
yderligere kantstensparkering ud for
kajakklubben til gene for f.eks. bådtransporter på store lastbiler.

Parkeringspladsen ved Museum Jorn/vandværket foreslås nyindrettet og udvidet.

Det angivne antal parkeringer på kortet er anslåede
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Langtidsparkering og parkering i tilknytning til større arrangementer henvises til pladser uden for Indelukket
– f.eks. foreslås parkeringsarealet ved
Museum Jorn/vandværket nyindrettet
og udvidet, så der her kan kompenseres for de nedlagte p-pladser. Denne
parkeringsplads, kunne også forsynes
med elektronisk tavle med angivelse
af antal ledige parkeringspladser ved
Sanatorievej.
Parkeringsarealet, der hører til campingpladsen, er foreslået udvidet. I
forlængelse af dette parkeringsareal er
der i Skoven en mindre grusplads, der
i praksis anvendes som parkering for
enkelte skovgæster. Bomme forhindrer, at bilerne kører ind på i Skoven.
Det vil være muligt at parkere
tids-ubegrænset på det offentlige parkeringsareal ved Ferskvandscentret.
Det har været foreslået fra interessent-side, at der blev lavet små parkeringslommer langs Indelukkets skel ud
mod kolonihaverne. Dette frarådes af
arbejdsgruppen, fordi det det dels vil
bryde skovbrynet og dels vil betyde,
at der her vil holde langtidsparkerede
biler, som ikke knytter sig til brugerne
af kolonihaveområdet.

Anbefaling: Der udarbejdes en parkeringspolitik for Indelukket, med det
formål at begrænse parkeringsarealet
og den unødvendige trafik gennem
boligområderne nord for Indelukket.
Det bør undersøges, om der evt. kan
findes arealer nær kajakklubben, hvor
der kan etableres flere parkeringer. Et
ønske om flere parkeringer ved campingpladsen indgår i afklaringsprocessen vedr. campingpladsens fremtidige
udvikling. På kommende kortborde og
i en folder om Indelukket kan parkeringsmuligheder nærmere anvises.
Note: Der kan i dag parkere op mod
125 personbiler i Indelukket. Dette
antal foreslås halveret ved etablering
af afmærkede parkeringsbåse med
fast belægning. Ved en ny-indretning
af parkeringsarealet ved Museum Jorn/
vandværket kan der afmærkes pladser til 80 personbiler, 2 busser og 2
handicapparkeringer. Det anslås, at
være en fordobling af den nuværende
kapacitet. Der reduceres således i den
samlede kapacitet med ca. 20 pladser. Måske var det muligt at lave flere
pladser nær kajak-klubben (evt. ved
opkøb af arealer uden for den aktuelle
områdeafgrænsning), så parkerings
kapaciteten samlet set vil være neutral.

Der foreslås etableret afmærkede og tidsbegrænsede parkeringer i Indelukket

Det angivne antal parkeringer på kortet er anslåede
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Eksisterende belægninger – uden for områdegrænsen er belægninger også vist

Forslag til nye belægninger inden for områdegrænsen
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Stier
Indelukket rummer et net af interne
stier og disse har forbindelser ud af
området til gadenettet og til stier gennem Arboretet i statsskoven mod syd.
Nordligst i Indelukket forbinder en
gennemgående sti Sanatorievej
og Åhave Allé. Stien er skiltet som
adgangssti til Indelukket, men den
rummer en del passager med trapper,
som ikke umiddelbart kan ændres til
ramper etc. Alligevel kunne stien tydeliggøres via f.eks. bedre skiltning, så
en større del af den gående trafik fra
Sanatorievej kunne benytte stien.
Fra Gudenåvej ud for Museum Jorn og
frem til Åhave Alle går den umiddelbart
største og asfaltbelagte sti, som giver
tilgængelighed for alle. Stien vil også

ved en nyindretning af parkeringsarealet med Museum Jorn/vandværket danne hovedadgang til Indelukket. F.eks.
vil også elever fra Silkeborg Efterskole
hovedsageligt benytte denne sti for at
komme ned i Indelukket.
Grusvejene, Skovbærvej, Solbærvej,
Hindbærvej, Stikkelsbærvej, Hyldebærvej og Rønnebærvej forbinder alle
Sanatorievej med det interne stinet i
Indelukket. Kolonihaveområderne og
vejene herigennem fungerer også som
spredningskorridorer for vildtet.
Fra Vejlsøvej vil f.eks. gæster på Gl.
Skovridergård og campingpladsen finde vej gennem Skoven og Skovparken
til aktivitetsområderne i Indelukket.
En vigtig indfaldssti til Arboretet og
Skoven er i forlængelse af Vejlsøvej

Stien fra Sanatorievej til Åhave Allé – med mange trapper

Forslag til afmærkede vandre- og cykelruter gennem Indelukket
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mellem AQUA og Naturstyrelsen Søhøjlandets administrationsbygninger.
Skovgæster fra Ferskvandscentret/
AQUA vil typisk benytte denne adgangsvej til Skoven.
I nord-sydgående retning er der i dag
afmærket en vandrerute fra Silkeborg
til Århus. Ruten er afmærket med blå
piktogramskilte påsat hvide symboler.
Afmærkningen begynder ved campingpladsen og går gennem Skoven og
Arboretet og krydser afløbet fra Vejlsø
til Brassø på en gangbro med trapper.
Vandreruten går herfra videre gennem
skovområderne syd for søerne mellem
Silkeborg og Ry.
Igennem en årrække har et grønt
partnerskab arbejdet på at etablere en
afmærket vandrerute nord for søerne
mellem Ry Station og Silkeborg Station. Denne rute har fået navnet Himmelbjergruten, da der fra ruten mange
steder er udsigt til Himmelbjerget.

Rutens forløb ved Gl. Laven er netop
afklaret af Silkeborg Byråd og vil blive
afmærket i nærmeste fremtid.
Sammen med vandreruten Silkeborg-Århus danner Himmelbjergruten
en rundtur om søerne på ca. 50 km,
og midt på strækningen kan man
via en soldreven færge komme over
søerne mellem Skyttehusets Camping
og Ålekroen. Det er tanken, at vandreruten Silkeborg-Århus og Himmelbjergruten ”smelter sammen” til én
afmærket vandrerute nord og syd om
søerne, men at den afmærkes i et nyt
forløb op over Himmelbjergets top.
Derved vil navnet Himmelbjergruten
for alvor give mening som et beskrivende navn for områdets største naturattraktion i kombination med toget
og turbådene under Hjejleselskabet.
Himmelbjergruten afmærkes som vandrerute gennem Indelukket.

Stien fra Gudenåvej til Indelukket er asfaltbelagt og tilgængelig for alle

Himmelbjergruten

Cykling i skovene bliver mere og mere
populært, og det er også indtrykket,
at antallet af cyklister gennem Indelukket er stigende. Derfor vil det
være ønskeligt at anvise en rute for
gennemkørende cyklister, som ikke
er sammenfaldende med vandreruten
Himmelbjergruten. Det er ikke ønskeligt at fremme brug af mountainbikes i
Indelukket.
Anbefaling: Vandreruten Himmelbjerg
ruten afmærkes gennem Indelukket, så
den får et ånært forløb – bl.a. hen over
gangbroerne i bådehavnen – med stor.
En afmærket cykelrute gennem Indelukket fra boligområderne anbefales
at gå fra Åhave Alle og via den asfaltbelagte sti mod Gudenåvej, vest om
Vandværket og ind på grusvejen mellem kolonihaveområderne og Skovpar25

ken. Ad Vejlsøvej kan der afmærkes en
forbindelse til Vejlbo Mose, og videre til
skovområderne omkring Almind Sø.
Når eksisterende stier omlægges eller
nye stier anlægges bør det i hele
projektområdet ske ud fra principperne om tilgængelighed for alle. Det vil
sige, at trapper så vidt muligt erstattes
af niveau-frie overgange eller ramper,
og at stibredder bliver på mindst 2,2
meter, så to kørestole uden problemer
kan passere hinanden.
Visse steder er trapper en ønsket/
planlagt del af infrastrukturen (f.eks.
trappen nord for Frihedskæmperen),
og der bør derfor sikres alternativer for
kørestolsbrugere m.v. Stier i skovbunden udføres med kørefaste belægninger f.eks. i grus eller stenmel.

Både og bådpladser
Silkeborg Kommune administrerer ca.
250 bådpladser i Indelukket. Pladserne
varierer meget i størrelse og dybgang. Pladserne i de to havnebassiner
begrænset af, at både her skal kunne
sejle under stibroerne.
Kommunen har pt venteliste for udlejning af bådpladser. Det kan tage mange år at opnå en plads til større både.
Isætning af motorbåde kan i Silkeborg
Kommune ske i Indelukket. Derudover
kan joller, kanoer og kajakker isættes
ved Ludvigslyst.

Isætningsstedet Rampe 2

Den ældste bådehavn
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I Indelukket er der to ramper til trailere og et isætningssted for både, der
transporteres på lastbil med kranløft.
Silkeborg Motorbådsklub har salg af
benzin/diesel ved den ene rampe og
der er mulighed for at anvende en
tank til toilettømning.
Der er ikke et officielt isætningssted
for kanoer og kajakker i Indelukket
i dag. Klubmedlemmer kan benytte
isætningsbroerne ved kajakklubben,
og udlejningskanoer kan trækkes på
land i Skoven ud for campingpladsen,
hvor de forskellige kanoudlejere hver
råder over en afmærket læggeplads.
Anbefaling: Der etableres et isætningssted for kanoer og kajakker i
Indelukket – f.eks. i forbindelse med
etablering af publikumsfaciliteter ved
åen ud for Museum Jorn. Hvis der nedlægges bådpladser, skal der om muligt
findes erstatningspladser andre steder.
Betalingsautomat til trailerparkering

Vinteropbevaring af både i Indelukket

Trailerparkering

Vinteropbevaring af både

Gæstebåde og trailerparkering

Vinteropbevaring af både vurderes
fortsat at ske bedst i Indelukket, så
transporter af både gennem boliggaderne mindskes i videst muligt omfang.

For de brugere, der isætter gæstebåde for kortere tid er der afgrænset et
særligt område i Indelukket til trailerparkering. De eksisterende isætningssteder i Indelukkket benyttes af såvel
brugere med bådpladser i Indelukket
og af gæstebåde. Det har tidligere været drøftet, om der i Silkeborg Kommune kunne findes andre isætningssteder
for gæstebåde, men indtil videre har
et alternativ – udover Ludvigslyst til
småbåde – ikke kunnet anvises.

Opbevaring af både er visuelt og
omfangsmæssigt en dominerende
aktivitet i vinterhalvåret. De mange
forskellige bådstørrelser og varierende presenninger/overdækninger gør
den centrale del af Indelukket mindre
tiltrækkende i vinterhalvåret.

Det er ønsket fra interessenterne, at
antallet af gæstebåde nedbringes, og
at arealer til trailerparkering indskrænkes.
Anbefaling: Kommunen gen-overvejer, om det er muligt at åbne for
isætning af gæstebåde et andet sted
i kommunen end ved Indelukket. Men
indtil videre fastholdes isætningsmulighederne i Indelukket for gæstebåde
samt det eksisterende areal til trailerparkering.

Motorbådsklubbens klubhus med Indelukkets Spisested

I forbindelse med vinteropbevaring
benyttes lejligheden til at rengøre og
klargøre både, inden de igen sættes i
vandet. Det medfører et behov for at
kunne håndtere behandling af miljøfarligt affald og rester af rengøringsmidler etc.
Anbefaling: Kommunen og motorbådsklubben bør sammen drøfte muligheder for at give vinteropbevaringen
et æstetisk løft, som også bør gælde
for de bådejere, der ikke er medlem
af motorbådsklubben. Endvidere skal
der etableres mulighed for at håndtere
miljøfarligt affald.
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Madpakkehuset

Toiletbygningen ved frilufts-scenen

Bygninger og hegn
Helhedsdesign for bebyggelse
Bygningerne i Indelukket er i dag
hovedsageligt opført i træ og er malet
sorte. Undtagelserne er bygningerne til
kajakklubben, den eksisterende toiletbygning ved friluftsscenen og dele af
bygningerne på campingpladsen.
De spredte og lette træbygninger under trækronerne understreger, at der
er tale om en hovedsageligt sæsonbetonet anvendelse af lystskoven, hvor
bygningerne medvirker til at skabe
rammer om friluftslivet – madpakkehus, kiosk, restaurant, aktiviteter,
drift m.v.

området som helhed er fastsat til 10,
og bebyggelsen må ikke opføres i
mere end 1 etage og med en højde på
max. 5 m.
Der kan opføres bebyggelse i overensstemmelse med områdets anvendelse – herunder mindre servicecentre, kiosker, klubformål samt andre
fællesfaciliteter til brug for området.
Bebyggelsen skal placeres og indrettes
under hensyntagen til de naturmæssige, kulturhistoriske og landskabelige
interesser i omgivelserne.

Kommuneplanen fastlægger de overordnede bestemmelser om bebyggelsesforholdene i aktivitetsområderne,
Skovparken og campingpladsen. Den
maksimale bebyggelsesprocent for

Anbefaling: Kommuneplanens bestemmelser suppleres med, at ved opførelse af nye bygninger og renovering
af eksisterende bygninger i Indelukket
tilstræbes at der anvendes sort træbeklædning på facader og tag i sort tagpap samt en arkitekttur, der er inspireret af det aktuelle helhedsindtryk.

Indelukkets Snackbar og toiletbygning

Minigolfen

Forslag til udlæg af byggefelter, som vil sikre udviklingsmuligheder
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Hegn, der virker som en spærring

Hegn om campingspladsens teltplads

Hegn
For at adskille funktioner og beskytte
ejendomme mod uønskede gæster er
der i tidens løb opsat mange trådhegn
m.v. i skel, og der er opsat hegn om
de entré-baserede aktiviteter som
f.eks. campingpladsen og AQUA.
Enkelte steder som ved f.eks. bådklubben er der opsat tætte hegn, der
skærmer for oplag m.v. Ved bådklubben har man anvendt sortmalede træhegn, som passer fint sammen med
de mange sortmalede træbygninger i
området.
Hegnene regulerer publikums færdsel,
men skaber også barrierer for vildtet.

Skov- og parkpræget i Indelukket
skaber sammen med de omliggende
skove og kolonihaverne et landskab,
som også rummer mange dyr, som
passerer gennem områderne.
Det er indtrykket, at ikke alle hegn i
området længere opfylder væsentlige
funktioner og derfor kunne fjernes til
gavn for vildtet og den rekreative ”velkomst-stemning”.
Anbefaling: Alle hegn gennemgås og
overflødige trådhegn fjernes. Når der
opsættes skærmende hegn omkring
oplagspladser, anvendes sortmalede,
tætte hegn i træ.

Kommunes materiel ønskes samlet og bedre afskærmet med faste hegn

Alle hegn bør registreres, og overflødige hegn fjernes
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Skiltning og
formidling

Frederiksborg
Statsskovdistrikt

Hund i snor

I dag er der sporadisk opsat informationstavler i Indelukket, og der er
udarbejdet en folder om Indelukket på
dansk.
Der er fra flere af interessenterne
udtrykt ønske om en mere bevidst
etablering af skiltning og formidling,
som også henvender sig til udenlandske gæster.
Gudenåen er for tiden i fokus i en række overordnede og lokale projekter:
• VisitGudenaa
• OplevGudenaa
• GudenåSamarbejdet via Gudenåkomiteen

Kort 19. Gudenå-krydsningspunkter
Forslag til krydsningspunkter
ved Vandvejen

Randers, Tørvebryggen
Fladbro
Stevnstrup
Dannebrogspladsen
Langå Marina

Bjerringbro Teltplads
Tangeværket
Ans Søbred

Kongens Bro

Sminge Sø rasteplads
Havnen i Silkeborg
INDELUKKET

De Små Fisk

Himmelbjerget /
Hotel Julsø
Emborg Bro
Klostermølle

Knudhule
Sønderege
Havnen i Ry / Skimminghøj
Vædebro
Voervadsbro Teltplads
Vestbirk Vandkraftværk

Gudenåens
kilder

Aastedbro Teltplads
Aale Teltplads
Tørring, startsted

0

10 km

Skov Minigolf

Museum Jorn
Gudenåvej

Tørring
Kanoudlejning

Eksisterende formidling om frihedskæmperen
Indelukket optræder i de overordnede
indsatser bl.a. som et Gudenå-krydsningspunkt, hvor forskellige typer af
rekreativ trafik mødes.
Der er langs Gudenåen udpeget 27
krydsningspunkter, hvor bl.a. Naturstyrelsen og kommunerne opfordres
til at intensivere formidlingsindsatsen
efter fælles retningslinjer.

Naturstyrelsens skiltekoncept tilpasset kommunale arealer ved brug af sort
grundfarve
Eksisterende skiltning for kanoudlejernes oplagspladser i Indelukket

Der findes allerede en digital formidlingsplatform, hvor Indelukket er
formidlet nemlig OplevGudenaa.dk.
OplevGudenaa.dk indsamler information fra flere forskellige databaser og
viser det hele på en enkelt hjemmeside via et digitalt kort. Hjemmesiden
er opbygget som et mobilt website, så
alle data også kan ses via smartphones. På den måde får publikum adgang
til en lang række nyttige oplysninger
om landskabet, når man planlægger
sin tur hjemmefra eller allerede er ude
i landskabet.
Der er udarbejdet forskellige publikationer, som man kan tage udgangspunkt
i, når man udformer formidlingen. Man
kan finde publikationerne via dette
link:
http://oplevgudenaa.dk/udgivelser/
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Data-leverandører

Data-siloer

Data-udvælgelse

Data-visning

Inddatører

GuideDanmark

Open source
CMS

Mobilt website

Data
Turistbureauer

Dataudtræk
VisitDanmark
UdiNaturen.dk

Inddatører
Data

Dataudtræk

Data-ejerne

Naturstyrelsen

Inddatører

HistoriskAtlas

Museer,
biblioteker,
arkiver

Data

Dataudtræk
Foreningen HistAt

Inddatører
Bl.a. kommunernes
GISmedarbejdere

Data

Kortforsyningen.dk
Data

Dataudtræk
Geodatastyrelsen

OplevGudenaa

OplevGudenaa

OplevGudenaa.dk er opbygget, så data hentes fra nationale datasiloer, men vises
eet sted på baggrund af detaljerede digitale kort fra Geodatastyrelsen
Anbefaling: Der udarbejdes en formidlingsstrategi for Indelukket baseret
på anbefalingerne fra de overordnede

indsatser (se konkrete forslag til formidling i boksen herunder).

Formidling – konkrete anbefalinger
• Gennemført anvendelse af fælles skiltekoncept i signalfarver, hvilket for
kommunens arealer betyder sorte træpæle og røde træpæle på Naturstyrelsens arealer:
• Bedre formidling – også til udenlandske gæster:
1. Oversigtstavler – højskilte med info om ”hvad kan jeg / hvad må jeg?”
2. A2-korttavler med oversigtskort og A3-infotavler med historier fra
Indelukket (friluftsscenen, minigolfen, bådehavnene, dyr og planter
etc.)
3. Opstilling af vejviser-skilte og stiafmærkninger af Himmelbjergruten
og en anbefalet cykelrute gennem Indelukket med piktogrammer på
træpæle i signalfarver
4. Afmærkning af kanoudlejernes arealer ved anvendelse af vejviser-skilte
• Fremstilling en ny folder med tekst også på fremmedsprog
• Digital formidling – historier via QR-koder på OplevGudenaa.dk
• Opstilling af en skærm til turistinfo – centralt placeret i f.eks. en ny formidlingspavillon

Formidling i Indelukket bør koordineres med formidlingen i statsskoven
31

Administrative forhold
Kommuneplan
Kommuneplanen er Byrådets overordnede plan for kommunens udvikling.
Kommuneplanen fastlægger ud fra en
samlet vurdering de overordnede mål
for udviklingen og handlingsplaner i
tilknytning hertil. Kommuneplanen
fastlægger også retningslinjer for
arealanvendelsen og rammer for de
kommende lokalplaner.
Aktivitetsparken, Arrangementsparken
og Skovparken er omfattet af kommuneplanens rammeområde 10-R-40, og
campingpladsen er omfattet af rammeområde 10-R-44. AQUA er omfattet
af rammeområde 10-R-43.
Indelukket, Sydbyen
Kommuneplanramme nr. 10-R-40
Områdets anvendelse
Området er udlagt til ikke nærmere
angivne rekreative aktiviteter
Bebyggelsesforhold
Den maksimale bebyggelsesprocent
for området som helhed er fastsat til
10. Bebyggelsen må ikke opføres i
mere end 1 etager.
Bebyggelseshøjden i området må ikke
overstige 5 m.
Der kan opføres bebyggelse i overens
stemmelse med områdets anvendelse.
Herunder mindre servicecentre, kiosker, klubformål samt andre fællesfaciliteter til brug for området. Bebyggelsen skal placeres og indrettes under
hensyntagen til de naturmæssige,
kulturhistoriske og landskabelige interesser i omgivelserne. Samtidigt skal
bebyggelse og anlæg placeres således,
at genevirkninger i forhold til anden
bebyggelse eller omgivelserne i øvrigt
begrænses mest muligt.

Opholdsarealer
Eksisterende store træer og anden
markant beplantning skal så vidt muligt bevares og ved fældning genplantes.

Aqua
Kommuneplanramme nr. 10-R-43

Gudenåens Camping, Silkeborg.
Kommuneplanramme nr. 10-R-44

Bebyggelsens art og anvendelse
Bebyggelse i overensstemmelse med
områdets anvendelse som udstillingsog aktivitetscentre, forlystelsesanlæg
m.m.

Områdets anvendelse
Området er udlagt til forlystelsesanlæg

Områdets anvendelse
Området er udlagt til campingplads

bebyggelse skal i videst muligt omfang
etableres underjordisk.
Anden mindre bebyggelse, med et
samlet areal på maks. 150 m2, i tilknytning til anlæggets øvrige anvendelse og drift, kan placeres i parkanlægget.
Bebyggelse og anlæg skal placeres og
indrettes under særlig hensyntagen til
de naturmæssige, kulturhistoriske og
landskabelige interesser, samt til det
åbne lands interesser i øvrigt. Samtidigt skal bebyggelse og anlæg placeres
således, at genevirkninger i forhold til
anden bebyggelse eller omgivelserne i
øvrigt begrænses mest muligt.
Opførelse af ny bebyggelse og anlæg
forudsætter udarbejdelse af en lokalplan og evt. et kommuneplantillæg.

Bebyggelsens art og anvendelse
Der kan opføres bebyggelse i overensstemmelse med områdets anvendelse.
Herunder mindre servicecentre, kiosker m.m. samt andre fællesfaciliteter
til brug for campingpladsens beboere
og gæster, som ikke ved skiltning eller
ved sin ydre fremtræden må skæmme
omgivelserne.

Bebyggelsesforhold
Bebyggelsen må ikke opføres i mere
end 2 etager.
Bebyggelseshøjden i området må ikke
overstige 13 m.
Der kan opføres ny bebyggelse i
tilknytning til udstillings- og aktivitetscentret på maks. 800 m2. Ny

Servicecentre, kiosker m.m. kan opføres med et maksimalt butiksareal på
200 m2.

Kort 21. Kommuneplanrammer, Silkeborg Kommunes kommuneplan

Bebyggelsesforhold
Den maksimale bebyggelsesprocent
for den enkelte ejendom er fastsat
til 10. Bebyggelsen må ikke opføres i
mere end 1 etager.
Bebyggelseshøjden i området må ikke
overstige 5 m.
Bebyggelse skal placeres og indrettes under særlig hensyntagen til de
naturmæssige, kulturhistoriske og
landskabelige interesser, samt til det
åbne lands interesser i øvrigt. Samtidigt skal bebyggelse placeres således,
at genevirkninger i forhold til anden
bebyggelse eller omgivelserne i øvrigt
begrænses mest muligt.
Opholdsarealer
Eksisterende store træer og anden
markant beplantning skal så vidt muligt bevares og ved fældning genplantes.
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Fredskov
Fredskovspligten blev indført for mere
end 200 år siden for at sikre Danmarks
forsyning med træ, efter at næsten al
skov i landet var blevet ryddet. Hensynet til immaterielle interesser som
biologisk mangfoldighed og friluftsliv
spiller nu en større rolle end tidligere.
Fredskov er arealer, som skal drives efter skovlovens regler om god
og flersidig skovdrift. Skovloven er
restriktiv f.eks. over for byggeri, der
ikke er nødvendig for skovdriften. Det
er ejerens pligt at sikre, at skovloven
overholdes.
En fredskov består af træer, som enten
danner eller er ved at vokse op til skov
af højstammede træer. Der kan være
ubevoksede naturarealer i en fredskov.
Moser, heder, enge o.l., der naturligt
hører til en fredskov, skal bevares som
de er, uanset størrelsen.
Fredskovspligten følger ejendommen.
Det betyder, at en ny ejer altid overtager fredskovspligten ved køb af ejendommen. Fredskovspligt går forud for
andre rettigheder, og bortfalder ikke,
hvis ejendommen kommer på tvangsauktion.

Det fremgår af skødet mellem Silkeborg Kommune og staten fra år 1900,
at Indelukket fortsat er fredskov, men
at fredskovforpligtelsen ikke skal være
til hindre for, at ”der i skoven bygges
eller indrettes et eller flere Etablissementer til Hotel eller Restauration med
dertil hørende Bygninger og ej heller
for, at der indrettes, eventuelt indhegnes en eller flere festpladser til afholdelse af Møder, Fester og lignende og
foretages de fornødne Anlæg af Veje,
Gange, Stier, Anbringelse af Bænke,
borde m.v.”
Fredskovsforpligtelsen er senere ophævet for arealet, hvor friluftsscenen
ligger. Da Ministeriet for Landbrug og
Fiskeri i 1938 gav tilladelse til etableringen af bådehavnen, blev det
bemærket, at arealet er fredskovspligtigt, men at det accepteres, ”at det for
bådehavnen nødvendige areal holdes
ubevokset, så længe bådehavnen opretholdes”.
For dele af de fredskovpligtige arealer
inden for områdeafgrænsningen er der
i 1952 tinglyst en lystskovsdeklaration. Det er i henhold til deklarationen
en forudsætning, at arealerne holdes
bevokset som en parklignende skov.

Selvforyngelse i Indelukket

En del af fredskovsarealerne i Indelukket er også deklareret som lystskov
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Sø- og å-beskyttelseslinje
Åbeskyttelseslinien forløber 150 meter
fra vandløbets øverste kant (vandløbslinien). Søbeskyttelseslinien forløber
150 meter fra søbredden ved normal
vandstand.
Inden for beskyttelseszonen er der forbud mod at placere bebyggelse, f.eks.
bygninger, skure, campingvogne og
master. Der må heller ikke foretages
tilplantning eller ændringer i terrænet.
Landbrugsmæssig drift er tilladt, dog
bortset fra tilplantning med juletræer,
frugttræer og lignende.
Opførelse af driftsbygninger, der er
nødvendige for jordbrugs- og fiskerierhvervet, er ligeledes tilladt. Skovarealer kan gentilplantes. Beplantning
i eksisterende haver berøres ikke af
beskyttelseslinen.
Kommunen træffer afgørelse om
dispensation. Der skal foreligge særlige omstændigheder, for at der kan
dispenseres.

Erosion ved brinker

Beskyttede naturtyper
– §3-områder
Mange naturområder er forsvundet fra
landskabet og med dem også levestederne for mange vilde dyr og planter.
For at bremse denne udvikling er
bestemte naturtyper beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3. Det
drejer sig om knap 10 % af Danmarks
areal.
Brinken langs Remstrup Å fra den
sydlige bådehavn og til Arboretet er
registreret som §3 beskyttet natur.

Ved isætningsstedet for udlejningskanoer

Naturbeskyttelsen sætter visse begrænsninger på udviklingsmulighederne
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Rødlistede arter
En rødliste er en oversigt over plante- og dyrearter, som er sjældne og
i fare for at forvinde eller allerede er
forsvundet. I Indelukket findes på
skovbunden langs Remstrup Å og ved
det nordlige havnebassin en række
svampe, der er rødlistede:
•
•
•
•

klidhat
cinnober-slørhat
køllekantarel
ellerørhat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der er tidligere fundet rødlistede svampe på øen, der afgrænses af den ældste
bådehavn, men de er forsvundet efter træfældning og kommer næppe tilbage

korkpigsvamp bæltet
korkpigsvamp filtet
spiselig mælkehat
rustrød ege-rørhat
fyrre-rørhat
gråbrun gråblad
læderpigsvamp pjaltet
læderpigsvamp mørk
kastaniebrun stilkporesvamp
koralsvamp drue
koralsvamp abrikos
koralsvamp bleg
koralsvamp blodplettet
kødpigsvamp blåfodet

Kort 24. Svampelokaliteter
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Bilag 1.

Topografisk og historisk rids om
Indelukket
Terræn og topografi!
Terrænbilledet omkring Indelukket er
mod nord præget af høje morænebakker i Nordskoven. De højeste partier
omkring Langdal Ås ligger i ca. 73 meter over havet og udgør såkaldte falske
bakker, hvor erosion fra smeltevand
og nedbør har medført, at materiale er
skredet ned gennem erosions-slugter
mod de lavereliggende partier nord for
Gudenåen. Tilbage står højdepunkterne som rester af det oprindelige
moræneplateau – derfor betegnelsen
falske bakker.
Bakkepartierne mod nord har dannet
en naturlig nordlig grænse for den
enorme smeltevandsflod, der under
sidste istid afvandede det centrale
Søhøjland til Hjarbæk Fjord. Smeltevandsflodens modsatte bred skal man
finde helt ovre syd for Almind Sø og
Ørnsø, hvor terrænnet igen får højder
på op mod kote 60 m.

Det skrånende areal med siddepladserne ved frilufts-scenen ligger op mod
Gudenådalens terrasse-dannelser

Gudenådalens terrasse-dannelser opleves tydeligt fra arealerne overfor den
sydligste bådehavn
Fronten af indlandsisen smeltede
langsom tilbage i østlig retning – afbrudt af enkelte fremstød. Men da
fronten var smeltet så langt tilbage, at
smeltevandsfloden fik afløb til Randers
Fjord, steg afstrømningshastigheden,
og vandmængderne blev mindre.
Derfor eroderede Gudenåen sig ned i
et lavere leje den gamle smeltevandsflodbund.
Indelukkets højeste partier ligger i
ca. kote 28,5-29 m. Det er den gamle smeltvandsflodbund. Skrænterne
ned mod Gudenåen har en højde på
ca. 7-8 meter, og dette terræn har
man bl.a. benyttes ved etableringen
af friluftsscenen, som har opnået en
skålform eller form som et amfi-teater
netop på grund af skrænten. Man taler
geologisk om Gudenådalens terrasser.
Nedenfor Gudenådalens terrasser
har man et lavtliggende og næsten
plant areal ud mod åen, som i dag har
vandspejlet i ca. kote 21-21,5 m.

Terrænkortet viser bl.a. Gudenåens terrassedannelse på langs gennem Indelukket
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Hoff, som opførte nye hoved- og avlsbygninger, dér hvor Silkeborg Museum
ligger i dag. Museet er indrettet i bl.a.
den gamle hovedbygning og et stykke
af en staldlænge.
I 1805 indførtes fredskovsforordningen. Store dele af de tidligere
skovarealer i Danmark var ødelagt og
opdyrkede, så man fredede de skove,
der var tilbage mod rydning, forhugning, kreaturgræsning m.v. Det skete
ved afgrænsning og inddigning af de
fredede skove – heriblandt skovene
omkring Silkeborg.
Da ejeren af Silkeborg Hovedgård gik
fallit, overtog staten som største kreditor ejendommen ved tvangsauktion
i 1823. Herefter blev den splittet op
i Silkeborg Skovdistrikt og Silkeborg
Hovedgård. På hovedgårdens jord
voksede byen Silkeborg frem fra midt i

I middelalderen hørte skovene omkring Silkeborg under Silkeborg Slot,
som ifølge arkæologiske undersøgelser
er grundlagt i 1385 – sandsynligvis af
adelsslægten Mus, som gav bispestolen i Århus løfte om slottet i 1414. Det
var dog først i 1532, at bispestolen fik
stadfæstet ejendomsretten. Ved reformationen i 1536 blev slottet overtaget
af kongen, som op gennem renæssancen bl.a. udnyttede de store skove til
kongelige jagter.
Kongens udgifter til krige i 1600-tallet
havde medført stor gæld, og Silkeborg

Silkeborg og papirfabrikken nød i
begyndelsen godt af Gudenåens vand,
som kunne udnyttes til vandkraft og
pramdrift mellem Silkeborg og Randers. Men det blev endnu bedre, da
byen blev koblet til jernbane-nettet i
1871 og kunne få status af købstad i
år 1900. Byen voksede videre frem på
de markarealer, der var afgrænset af
fredskoven.
Derved er den interessante situation
opstået, at Indelukket ligger ”ubebygget” hen som et bynært skovområde,
med bymæssig bebyggelse mod nord.
Dermed har Indelukket naturligt fået
et særligt fokus som en meget smukt
beliggende bynær skov med friluftsmæssige interesser fra de omliggende
bebyggelser.

Bygninger fra ritmester Hans Nikolaj Hoffs Silkeborg Hovedgård – nu Museum
Silkeborg

Kort 26. På kortet over Det Skanderborgske Rytterdistrikt fra 1723 er indhegninger ved Remstrup Å (mellem Lang Søe og Bros Søe) markeret med grå streger.
Indelukket har muligvis navn efter disse indhegninger, der blev etableret til rytterheste i begyndelsen af 1700-tallet, hvor Silkeborg indgik i Det Skanderborgske
Rytterdistrikt.
Silkeborg Statsskovdistrikt opstår

1840’erne på baggrund af etableringen
af Silkeborg Papirfabrik.

Slot blev i 1664 overdraget til kongens
vinhandler Christian Fischer – dog med
en tilbagekøbsklausul. I 1720 tilbagekøbte kongen derfor Silkeborg og udlagde ejendommen som en del af det
enorme Skanderborgske Rytterdistrikt,
hvor ca. 700 soldater i rytterhæren fik
ophold for sig selv og rytterhestene.
I 1767 blev Det Skanderborgske Rytterdistrikt solgt på auktion. Auktionspapirerne fortæller, hvordan kongen
forsøgte at oprette nye hovedgårde,
som man ville sælge sammen med
tilhørende bøndergods i de omliggende
landsbyer. Silkeborg Hovedgård blev
erhvervet af ritmester Hans Nikolaj
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Indelukket, Marielund og
Silkeborg Sanatorium
Ejendommen Marielund blev opført af
landsdommer Henrik Muhle Hoff – søn
af ritmester Hans Nikolaj Hoff – omkring 1798 med henblik på at etablere
et skoleholder-seminarium.
Ejendommen fik navn efter hustruen
Marie, men planere blev ikke udført,
og ejendommen blev overdraget til
staten ved tvangsauktionen i 1823.
Marielund blev skovridergård for statens skovrider fra 1847. Kong Frederik
VII boede på Marielund under jagter,
men også ved idriftsættelsen af Hjejlen i 1861.
I år 1900 solgte staten Marielund og
en del af skovstykket ”Indelukket”
mod øst begrænset af Remstrup Å til
Silkeborg Kommune.
Skovridergården flyttede mod nord
til området, hvor Aldersrovej senere
blev anlagt. Dog reserverede staten et
areal på 6 tdr. land til en ny skovrider-

gård ved Vejlsø – dér hvor der siden
1936 har været skovridergård, og hvor
Naturstyrelsen Søhøjlandet i dag har
kontorer.
Det fremgår af skødet, at Indelukket
fortsat er fredskov, men at fredskovforpligtelsen ikke skal være til hindre for, at ”der i skoven bygges eller
indrettes et eller flere Etablissementer
til Hotel eller Restauration med dertil
hørende Bygninger og ej heller for, at
der indrettes, eventuelt indhegnes en
eller flere festpladser til afholdelse af
Møder, Fester og lignende og foretages
de fornødne Anlæg af Veje, Gange,
Stier, Anbringelse af Bænke, borde
m.v.”

Kort 28. Generalstabens Målebordsblad, 1913.

Endvidere blev et areal ved Indelukkets nordlige skel forbeholdt statsskovvæsenet til bådeplads og bådehus.

Fra Marielund og Indelukket overdrog kommunen uden omkostninger i
begyndelsen af 1900-tallet et areal på
ca. 30 tdr. land til ”Nationalforeningen
til Tuberkulosens Bekæmpelse”.

Allerede i 1901 indrettede kommunen
en festplads i skoven, hvor man kunne
fejre grundlovsdag. Kommunen solgte
også i 1901 ejendommen Marielund,
men beholdt Indelukket.

Nationalforeningen, som var stiftet i
1901, tog initiativ til opførelse af en
række turberkulose-sanatorier i Dan-

mark. Silkeborg Sanatorium, der blev
opført ned mod Vejlsø, åbnede i 1903.
Overlæge på Silkeborg Sanatorium var
Sophus Bang, som også drev et privat
sanatorium i Marielund.
Da Sophus Bang forlod Silkeborg
i 1913, blev Marielund købt af et

Kort 29. Generalstabens Målebordsblad 1956

Kort 27. Generalstabens Målebordsblad, 1876
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Kolonihaveforeningerne Marielund

konsortium fra Silkeborg, der den 1.
juni 1915 åbnede kuranstalten Gl.
Skovridergård på stedet. Kuranstalten
fungerede frem til 1978, hvor stedet
blev indrettet til kursusvirksomhed –
fra 1986 i regi af Jyske Bank, der stod
bag en omfattende renovering.

I 1912-1918 oprettes de første kolonihaver på Marielunds jorder.
Minigolf i Indelukket
E. Svane Larsen ansøgte i 1949 om et
stykke jord til en ”minature-golfbane”.
Den blev etableret i 1950 under betegnelsen ”baby-golf”, og der blev bygget
en kiosk til opbevaring af køller m.v.

Den 1. februar 1959 overtog Åndssvageforsorgen bygningerne til Silkeborg
Sanatorium, hvor de indtil 1990 drev
anstalten Vejlsøhus. Den selvejende
institution Ferskvandscentret blev
etableret i 1987, og i dag holder Ferskvandscenteret til i bygningerne.

Silkeborg Motorbådsklub
anno 1909

Indelukket som lystskov

Den nordligste del af motorbådshavnen blev udgravet i 1926, og den
sydlige del blev etableret i 1939-1941.
Begge havne er udført som beskæftigelsesprojekter.

I 1950 ansøgte Silkeborg Kommune
om en ophævelse af fredskovspligten
samt ophævelse af statsskovvæsenets
ret til en bådplads. Landbrugsministeriet meddelte afslag på ophævelsen af
fredskovspligten, men Indelukket fik
status som lystskov.
Lystskovsdeklarationen blev tinglyst på
matrikelnumrene 156 og 157. Retten
til en bådplads blev ophævet mod en
passende erstatning.

Kort 30. Udsnit af matrikelkort fra perioden 1893-1929. To mindre parceller benævnt matr. 156 ligger i tilknytning til matr. 157. Senere sammenlægges disse
matrikler til een samlet matr. 157, som igen i 1989 deles i 157a og 157b.

Det fremgår af tilladelsen fra 1952,
at bevoksningen på fredskovspligtig
grund ”gælder herefter ikke de nævnte arealer, så længe de bevares til
lystskov, men det er en forudsætning,
at arealerne holdes bevokset som en
parklignende skov”.

Ferskvandscentret med AQUA – der åbnede i 1993

Friluftsscenen
På arealet, hvor friluftsscenen er beliggende er fredskovspligten ophævet.
Friluftsscenen blev etableret som beskæftigelsesprojekt i 1946 med 6.000
siddepladser. I 1984 blev det reduceret
til omkring 2000 siddepladser.
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Ministeriet for Landbrug og Fiskeri
meddeler i 1938 tilladelse til etableringen af bådehavnen, og det fremgår,
at arealet er fredskovspligtigt, men at
det accepteres, ”at det for bådehavnen
nødvendige areal holdes ubevokset, så
længe bådehavnen opretholdes”.
Silkeborg Motorbådsklub opførte i
1951 sit klubhus i Indelukket. I tilknytning til klubhuset drives restaurant –
Indelukkets Spisested.
Gudenåens Camping Silkeborg
Siden 1930’erne var der en lejrplads
i Indelukket, hvor nu minigolfbanen
ligger. Den blev udvidet i 1940, men i
1945 blev den flyttet ud til den sydvestligste del af matrikel 157a, hvor
Indelukkets Camping ligger i dag.
I 1945 var der plads til 72 telte og 300
vandrere. Siden er campingpladsen
moderniseret flere gange med bedre
faciliteter som toiletter og kiosk m.v.

Silkeborg Kajakklub

Silkeborg Orienterings Klub

I 1961 blev statens ret til bådeplads
og bådehus ved Indelukkets nordlige
skel aflyst.

Silkeborg Orienterings Klub er en af
Danmarks største klubber med tæt på
300 medlemmer. Klubben holder til i
den kommunalt ejede ejendom Vejlsø
Skovhus.

Silkeborg Kajakklub er stiftet i 1940 –
en af stifterne var kunstneren Jørgen
Nash, bror til Asger Jorn. De første
klubbygninger var ydmyge, og indbefattede fra 1972 også en bygning,
som tidligere havde rummet Silkeborg
Dameroklub, som var stiftet i 1933.
I 1989 deles matrikel 157 i 157a og
157b. Kort efter blev de nuværende
klubbygninger opført på matr. 157b,
og i 1998 blev der udvidet med endnu et par bygninger med plads til 5
firer-kajakker, 45 toerkajakker og 175
enerkajakker.
Silkeborg Kajakklub har 550 aktive og
120 passive medlemmer.

oven for bådehavnen. Skulpturen er
fremstillet af kunstneren Knud Nellemose (1908-1997), og den måler
inklusive granitsokkel tæt på 4 meter i
højden.
Den originale skulptur blev stjålet i
2012, så det er en kopi, der står på
stedet i dag.

Kiosken i Indelukket

Rhododendron-øen

I 1949 blev der skrevet kontrakt om
leje og pasning af kiosk, færge og
benzintank i Indelukket. Kiosken blev
udvidet i 1951 og igen i 1999. Benzintanken var ved den gamle bådehavn, hvor der blev solgt benzin til
bådejerne. Færgen fra Indelukket til
Nordskoven blev nedlagt i 1969.

Øen, der er opstået efter udgravningen
af den sydlige bådehavn blev beplantet
med rhododendron i 1998-1999. Planterne kom fra områderne ved kajakklubben og Silkeborg Museum.
Træskulpturer på øen var udført af
Hans Erik Larsen og opsat i 1999.
Til erstatning for disse er der i 2008
udført træskærerarbejder på udgåede
træer af kunstnerne Susanne Ahrenkiel og Søren Brynjolf.

Frihedskæmperen
Skulpturen ”Frihedskæmperen”, der
blev afsløret den 4. maj 1951 har en
fremtrædende plads i Skovparken

Frihedskæmperen

Silkeborg Kajakklub

Træskulptur på Rhododendronøen
Museum Jorn/
Silkeborg Kunstmuseum
Museumsforeningen for Silkeborg og
Omegn foretog sin første kunstindkøb i
1940, og i 1951 blev det første kunstlokale til moderne kunst indrettet på
Silkeborg Hovedgård. I 1965 blev den
selvejende institution Silkeborg Kunstmuseum stiftet med udstillinger i Th.
Langs skolebygning.
I 1982 flyttede museet ind i nye
rammer ved Remstrup Å, og i 2010
ændrede museet navn fra Silkeborg
Kunstmuseum til Museum Jorn.
Museum Jorn huser over 12.000
arbejder af 450 forskellige kunstnere
fra hele verden. Af Asger Jorn (19141973) selv udstilles omkring 100
malerier og ligeså mange keramiske
arbejder, grafik og tegninger.
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Bilag 2.

Liste over interessenter i
Indelukket
• Naturstyrelsen
• Silkeborg Kommune / personalet i
Indelukket
• VisitSilkeborg
• Ferskvandscentret og AQUA
• Hjejleselskabet
• Silkeborg Kajakklub
• Silkeborg Kunstmuseum / Museum
Jorn
• Indelukkets Snackbar
• Silkeborg Motorbådsklub
• Indelukkets Spisested
• Gudenåens Camping Indelukket
• Indelukkets Minigolf
• Gudenå Vandværk, Silkeborg Forsyning
• Arrangører – bl.a. Nye Hede Rytmer, Country Music Festival, Idræt
om Dagen
• Sydbyens Aktivitetsråd
• Silkeborg Orienteringsklub
• Idræt om dagen
• KFUM
• Gl. Skovridergård
• Efterskolen
• Foreningen af kanoudlejere
• Kolonihaveforeningerne
• Friluftsrådet
• Danmarks Naturfredningsforening
• Naturinteresser – svampelokaliteter m.v.

Bilag 3.

Idékatalog for Indelukket
Denne opsamling af idéer til et idékatalog for Indelukket er blevet til på
baggrund af møder i arbejdsgruppen,
bilaterale møder med eksterne interessenter samt afholdelse af et idémøde
med alle interessenter den 9. april
2015 samt et opfølgende møde med
interessenterne med fremlæggelse af
skitser den 19. maj 2015.

mellem belægninger og overholdelse
af stigningsnormer.

Forud for møderne med interessenterne havde arbejdsgruppen og konsulenten drøftet en række idéer, som dels er
udsprunget af driftsmæssige erfaringer
samt gennem drøftelser med de eksterne interessenter.

Ny stiforbindelse over Remstrup Å,
så Indelukket og Nordskoven kobles
sammen. Broen over Remstrup Å skal
også være et opholdsområde med
siddepladser ved åen – det vil kræve
nedlæggelse eller flytning af bådpladser.

På denne baggrund var der fremstillet
et oplæg forud for møderne, som tog
udgangspunkt i en række konkrete
overvejelser:

Udpegning af tracé til mountainbikes/
cyklister og afmærkning af et tracé til
vandreruten Himmelbjergruten gennem Indelukket.

Zonering af Indelukket
1. Aktivitetsparken – aktiviteter hele
året
2. Arrangementsparken – tilbagevendende arrangementer med publikum, men også rolige perioder
3. Skovparken – balance mellem
natur og kultur i bevoksningerne
4. Skoven – naturområde
5. Entrébaserede aktiviteter bag
hegn (Campingpladsen og AQUA)

Område til naturfitness-redskaber –
evt. på nuværende parkeringsområde.
Arrangementer i Indelukket foreslås
begrænset til max. 5.500 publikummer og frivillige. Større arrangementer
henvises til andre lokaliteter.
Naturbeskyttelse

Parkering og trafikafvikling

Foryngelsesplan og plan for beskyttelse af åbrinker mod slid og erosion.

En grundidé om færre offentlige og
måske tidsbegrænsede parkeringer i
Indelukket, flere offentlige parkeringer
ved vandværket samt bedring af parkeringsforhold ved kajakklubben.

Rammeplan for større arrangementer
– herunder pligt til sikre redningsveje
og undgå traktose i skovbunden samt
uheldige parkeringer.

Tydeligere markering af parkeringspladser med belægningsskift.

Fokus på beskyttelse af særlige plantesamfund – herunder svampe etc.

Faste belægninger frem til isætningsstederne for både for at sikre fremkommelighed, men også aht. støvgener.

Formidling
Gennemført anvendelse af Naturstyrelsens skiltekoncept i signalfarver,
hvilket for kommunens arealer betyder
sorte træpæle og røde træpæle på
Naturstyrelsens arealer:

Rekreative faciliteter og arrangementer
Tilgængelighed for alle skal prioriteres i Aktivitetsparken og Skovparken.
D.v.s. kørefaste belægninger i min. 2,0
meters bredde og niveaufrie koblinger

Bedre formidling – også til udenlandske gæster:
1. Oversigtstavler
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2. Info- og korttavler
3. Stiafmærkninger
4. Ny afmærkning af kanoudlejernes
arealer
Folder
Digital formidling – historier via
QR-koder
Centralt placeret skærm til turistinfo
Bygninger, arealer m.v.
Arkitekturpolitik: Sammenhængende visuelt udtryk i alle bygningerne i
Indelukket: F.eks. sorte træhuse med
pap-tage.
Placering af byggefelter:
• ny velfærdsbygning for de praktiske folk.
• ny(e) toiletbygning(er) til erstatning for nuværende toiletbygning
ved friluftsteatret. Flexibel aflåsning, så antal åbne toiletter afspejler den konkrete anvendelse.
Placering af borde/bænkesæt og
affaldsstativer.
Afskærmning af oplagspladser med
sorte træhegn.
Ændringer i arealanvendelse
• Udvidelse af aktivitetsområde for
AQUA Ferskvandsakvarium – nyt
hegn ønskes opsat aht. entré
• Udvidelse af campingplads med
nyt område til teltslagning – er
allerede indarbejdet i kommuneplanen.
Fjernelse af unødvendige hegn og barrierer for vildtets bevægelser.

Opsamling af idéer
– eksterne interessenter
Naturstyrelsen Søhøjlandet:
• Helhedsplanen kan være et planog administrationsgrundlag i
forhold til planloven og skovloven.
• Cykelruter og banestier m.v. er
vigtige – evt. ny sti over Remstrup
Å.
• Hegning for publikum (og vildt) er
et problem – planen bør medtage
hegninger og grønne korridorer
(kolonihaveområdet?).
• Rammer for byggeri – byggefelter og principper for arkitektur
(fastlægges om nødvendigt i lokalplan), toiletter og materialepladser.
• Landskabsarkitektoniske retningslinier kan også formuleres.
Ferskvandscentret / AQUA:
• Ønske om større publikumsareal.
Ferskvandscentret har ønske om
så meget areal mod øst som muligt.
• Mulighed for at tage entré er vigtig (dvs. indhegning).
• 5 sheltere til overnatning (bålhytten fra Nordeafonden skal evt.
flyttes med ud i skoven).
• Har tidligere været i dialog med
kommunen om ny lokalplan.
Hjejleselskabet:
• Hjejlebroen i Indelukket – Museum Jorn kunne måske være
interesseret i en fælles bro – Jornbroen – evt. til erstatning for den
eksisterende bro. Hjejlen har i dag
driftsopgaven på broen.
• Broen ved Borgmesterhaven (Vandrehjemmet) bliver flittigt brugt.
• Hjejleselskabet mangler generelt
parkeringspladser.

• Shuttle sejladser for Hjejlebådene
ved større arrangementer i Indelukket var måske en mulighed?

• Ny Hjejlebro for enden af Remstrupvej – evt. også stibro over
Remstrup Å her
• Ny Hjejlebro ved Museum Jorn
• Cykel- og gangbro til Nordskoven

VisitSilkeborg:
• Formidling mangler generelt.
• Der er ønske om et strategisk sted
for turistinformation – skærme,
pavilloner – f.eks. ved minigolfanlægget.
• Formidlingsstrategi for hele Remstrup Å kunne være en vision.
• Skraldespande i alle afskygninger.
• Broanlæg med opholdsmulighed
ved vandet.
• Muligheder for mountainbikes
gennem området skal tænkes ind.

• Korttidsparkering fra kajakklubben
og mod syd
• Stort P-område ved Vandværket
– inklusive parkering til Museum
Jorn
• Parkering ved stadiongrunden
• Parkering ved Nordskoven, hvis
der kommer en stibro over Remstrup Å
• Små parkeringslommer ved kolonihavernes adgangsveje
• Ny adgangsvej fra Sanatorievej
• Bedre belysning – evt. som ledelinier ved stier, så man kan komme
hjem fra koncerter

Fra idémøder april og maj (alle
interessenter):
• Vision for Indelukket ønskes!
• Tænk stort og langsigtet
• Lav en brugerundersøgelse –
hvordan skal indelukket ses i
forhold til øvrige parker m.v. i
Silkeborg
• Hvilket publikum vil man gerne
tiltrække til Indelukket
• Forslag om indgangsportaler til
Indelukket for at definere området
• Find et ny navn til Indelukket –
f.eks. Jorn Parken eller Gudenåparken
• Bevar navnet Indelukket, som et
sted man går ind i, med løv-tag
over og med minimal kørende
trafik
• Bevar navnet Indelukket, men
med en tilføjelse

• Isætningssted for både ved Ludvigslyst eller De Små Fisk
• Problematik omkring rengøring af
både – kan bådene køres væk om
vinteren?
• Inddrage Arboretet mere i formidlingen ved AQUA
• Udvidelse af publikumsområdet
ved AQUA
• Nye aktiviteter i Indelukket: Parkour, bordtennis, bakset/volley,
voksengynger
• Svævebane over Remstrup Å
• Skovfitness – evt. i området ved
campingpladsen
• Fjern alle overflødige hegn
• Mere kunst i parken
• Gør Museum Jorn mere synlig fra
Indelukket – f.eks. ved at bygge
en terrasse på skrænten
• Maleaktiviteter ved Museum Jorn
• Aktivitetsområde på skrænten ved
Museum Jorn

• Mere toiletkapacitet til koncerter –
mere end 20 stk.
• Fast scene-tag
• Omklædningsfaciliteter til kunstnere
• Grænse for arrangements-størrelse
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• MTB – pitstop ved ny toiletbygning
• Mere madpakkehus
•
•
•
•
•
•

Formidling af områdets historier
Aktiviteter og muligheder
Bedre henvisningsskiltning
Oversigtskort
Centralt placeret skiltning
Ensartet udtryk i skiltningen

Hans Aaboe:
• Forslag om nyt navn til Indelukket: Jorn Parken
Silkeborg Motorbådskub:
De mange parkeringer i dag skaber
dårlige adgangsforhold ved slæbestederne og trafikalt kaos på Remstrupvej – samtidig er det ikke et kønt syn
i Indelukket med mange parkerede
biler. Forslag/ønsker:
• P-pladserne begrænses og gøres
tidsbestemte – de opmærkes på
fast underlag
• Al langtidsparkering flyttes til ny
parkering bag vandværket
• Ny adgangsvej fra Sanatorievej og
ned forbi museet
• Indelukket gøres mere grønt, og
der anlægges en sti og opsættes
borde/bænke langs vandet
• Ønske om at kunne udvide klubhuset ved tilbygning bagud og evt.
en etage i højden
KFUM:
• Min. 20 stk. dametoiletter, 5 stk.
herretoiletter og et stort pissoir til
publikum.
• Artist-garderober med toilet og
bad bag scenen.
• En permanent løsning på sceneoverbygning.

Nye Hede Rytmer:
• Fastere grund i bagscene-område
(kalk + grus) fra vejen fra bommen, til bagscenen og helt om til
bådene. Det vil samtidig spare en
masse køreplader.
• Fastere grund i runddel ved siden
af sceneområde … (hvor NHR har
telt placeret).
• Fast tag over scenen som i mølleparken i Sønderborg med konstruktion til ophængning i sceneloft og evt. ved siden af … evt
belagt med træ overalt i sceneområdet uden de store mellemrum.
• Evt. forbedringer på nedgang fra
scenen til backstage, også her
fastere grund.
• Belysning bl.a. i scene/publikumsområdet (der er mørkt når der er
mørkt).
• Faste konstruktioner på voldene
bagest i publikumsområdet, at det
f.eks. var i fliser/sten (eller andre
materialer), så man permanent
kunne benytte voldenes top.
• Hvis man rører ved voldene burde
flisestykket mellem bænkene og
de bageste volde måske være
½ meter bredere, samt i siderne
kunne det være lidt bredere.
• Fastere grund på tilkørselsveje fra
Vejlsøvej ind til runddellerne.
• Det gamle toilethus væk (nyt
tidssvarende inkl. handicap toilet
kunne indrettes, ikke nødvendigvis
kæmpe kapacitet, da man vil skulle leje ind til større arrangementer
alligevel, men sikre vandtilslutning
etc.
• Se på vandtryk, vandafledning.
• Strøm.
• Internet.

Silkeborg Efterskole:

• Telt pladsen ønskes på sigt integreret i selve campingpladsen.
Dvs. der skal etableres vand, el
og delvis kloakering. Der kan
etableres 20-30 pladser til telte/
campingvogne på området.
• Etablering af de ekstra pladser
kan medføre nye krav fra campingrådet vedr. toilet og badefaciliteter. Dvs. at der skal åbnes
mulighed for etablering af bygning
i samme størrelse som eksisterende bygning, indeholdende familie
baderum.
• Hytter: Eksisterende hytter på
campingpladsen (20-25 m2) ønskes ligeledes på sigt udskiftet. P.t
kan campingpladser opføre hytter
på max. 35m2. Max. antal nye
hytter 25 stk.
• Hytte-alternativ kan være mobil
homes.
• Der ønskes mulighed for udvidelse
af eksisterende legeplads.
• Adgangsvej: Da der er problemer med plads på Vejlsøvej (de
sidste 100 m før campingpladsen),
ønskes vejen på denne strækning
udvidet.
• P-område: P plads er alt for
lille, denne ønskes udvidet. Evt.
p-pladser langs Vejlsøvej.

• Et område man overrisler til skøjtebane om vinteren
• Huler i træerne
• Vandlegeplads for børn (eksperimenter med den omliggende
natur)
• Information om Gudenåens betydning for flora og fauna
• Etablere stier til løb/gang
• Kælkebakke
• Parallel-bane
• Skovfitness
• Mountainbike mødested med
mulighed for cykelvask/mindre
cykelværksted
• Udsigtstårne langs vand og skov
• Multibane
• Koncerter for unge uden alkohol
• ”Mad-øer” – australsk barbeque,
overdækkede gasblus
• Sundhedbaner
• Shelterplads
• Spil-områder
• Sauna-hus
• Materialevogne
• Klatrebaner
Gudenåens Camping Silkeborg:
Vedr. eksisterende teltplads i skoven
skal der søges om fornyet dispensation, eller der søges om permanent
tilladelse.

Ferskvandscentret og AQUA:
Ferskvandscentret og AQUA vil gerne
sikre muligheder for at:

Der er d.d. 120 pladser til campingvogne. I 1993 var der 169. Der er bygget hytter, dette har taget 12 pladser,
de resterende pladser er forsvundet i
takt med større campingvogne/fortelte. En del af de eksisterende pladser
er stadig for små. Det kan dog ikke
forsvares at fjerne flere pladser, da
dette ville medføre lavere omsætning.

• Skabe nye dyreanlæg. Det har
f.eks. været drøftet at skabe
Danmarks første samling af alle
danske rovdyr (grævling, mår,
ilder, ræv, evt. ulv, m.v.)
• Treetop-climbing evt. helt ud til
Remstrup Å
• Udvidelse af den interaktive vandlegeplads (Vandets Kraft)
• Udvidelse og ombygning af eksisterende udvendige anlæg

Derfor er ønsket, at der i helhedsplanen for Indelukket, indarbejdes forslag
til udvidelse:
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• Opbygge en fuglevoliere til de fugle, der lever ved de ferske vande
• Opbygge et vandoplevelsesområde (Jumping Water, Vand-orgel,
Springvand, etc.)
• Anlægge et anlæg for en tøjret
luftballon, som kan sende gæsterne op i ca. 100 meters højde for
kunne se Søhøjlandet fra oven
• Etablere vedvarende energikilder,
som gør at Ferskvandscentret
bliver selvforsynende med energi
• Integrere søen/åen i udstillingen
Ferskvandscentret/AQUA stiller sig
positive overfor:
• Ferskvandscentret er indstillet på
i forbindelse med ændringer/udvidelser af AQUA’s park at ”forskønne” ”bagsiden”. Det kunne dels
være ved at skærme med den for
området valgte hegnstype ud i
mod skoven, dels ved at benytte
samme bygningsudtryk, som for
de øvrige områder (sorte bygninger med paptag).
• Ferskvandscentrets arealer er
generelt indhegnet med trådflet.
Dette er der ikke behov for omkring arealer, hvor der ikke betales
entré.
• I forbindelse med forpagtning
af Gl. Skovridergaard kunne det
være interessant at se på at
åbne en ny/alternativ adgang til
Ferskvandscentret, således at den
offentlige vej der er ned gennem
kolonihaveområdet og som Gl.
Skovridergaard har adgang til fra
deres parkanlæg kan danne en
adgang ind til Ferskvandscentrets
midterakse
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