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Tilladelse og dispensation til anvendelse af Silkeborg
Langsø til EM i kano- og kajakmaraton i 2022
Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse til, at Silkeborg Langsøs midterbassin må
anvendes til Europamesterskaberne i kano- og kajakmaraton (herefter EM) i perioden 18.
juli – 24. juli 2022. Kommunen meddeler desuden tilladelse og dispensation til, at der
midlertidigt må opsættes en række anlæg i søen, som skal anvendes ved arrangementet.
Klima- og Miljøudvalget har på møde den 7. april 2021 vedtaget at give tilladelse og
dispensation til ovenstående.
Denne afgørelse vedrører kun aktiviteter og anlæg, som foregår og placeres i Silkeborg
Langsøs midterbassin. Ansøgning om aktiviteter og anlæg på land samt på andre
vandområdet, skal indsendes og behandles som separate sager.
Anmodning om at forbyde adgang til søen optil og under løb, er ikke behandlet i denne
tilladelse. Ansøger opfordres til at indgå aftaler med relevante brugere eller træffe aftaler
med politiet om dette.
Afgørelsen kan påklages af klageberettigede i 4 uger fra tilladelsesdatoen.

Lovgrundlag
Tilladelsen gives i medfør af § 48 i bekendtgørelse nr. 1217 af 25/11/2019 af lov om
vandløb (Vandløbsloven) og § 10 i bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om
vandløbsregulering og –restaurering m.v. (herefter reguleringsbekendtgørelsen).
Desuden kræves der dispensation fra lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om
naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven), da Silkeborg Langsø er beskyttet efter § 3 i
loven. Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 er meddelt efter § 65, stk. 2.
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Desuden meddeles der tilladelse efter vandløbsregulativ for Silkeborg Langsø af 4. januar
2018.

Vilkår
Der meddeles tilladelse med følgende vilkår:
 Anlæggene skal opsættes som angivet i afsnittet om ansøgning.
 Anlæggene må opsættes tidligst 8. juli 2022 og skal være fjernet igen senest 31.
juli 2022.
 Rørskov skal påvirkes mindst muligt af anlæggene. Hvis det bliver nødvendigt at
placere anlæg i rørskov, skal tagrørene alene klippes ned til vandoverfladen, eller
pontonerne skal placeres oven på rørene. Dette sikrer, at tagrørene bibeholdes
under vandet og hurtigt vokser op igen, når flydepontonen fjernes.
 Der må ikke ske erosion af materiale ud i søen.

Ansøgning
Ved ansøgning af 29. januar 2021 har Silkeborg Kajakklub ansøgt om at anvende
Silkeborg Langsøs midterbassin til EM i kano- og kajakmaraton. Der ansøges også om
tilladelse til at placere en række anlæg i søen, som skal bruges ved afviklingen af
arrangementet. Ansøgningen er uddybet telefonisk og ved e-mails ved flere lejligheder.
Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at Silkeborg Kommune, Sport Event Danmark,
Dansk Kano- og Kajakforbund og Silkeborg Kajakklub er blevet tildelt EM i 2022. Til
arrangementet ønsker ansøgere at anvende Silkeborg Langsøs midterbassin.
Arrangementet skal afholdes på Søvej (foran Rådhuset) samt på de tilhørende P-pladser.
Tilladelse til anvendelse af arealer på land behandles af Teknik- og Miljøafdelingens Vejog Trafiksektionen.
Følgende tidsplan fremgår af ansøgningen
 18. juli – 19. juli: EM for masters
 20. juli:
Åbningsceremoni og side-events
 21. juli – 24. juli: EM i kano- og kajakmaraton 2022
Ansøger forventer, at der deltager ca. 400 personer fra ca. 25 forskellige nationer. Der vil
være ca. 100-150 frivillige, som hjælper med afviklingen, og mellem 1.000 og 4.000
daglige tilskuere.
Der ansøges om placering af nedennævnte anlæg i søen, som udlægges løbende i
perioden fra 8. juli 2022 og fjernes igen inden 31. juli 2022.
Startanlæg: Arrangementet afvikles på en rundbane i Silkeborg Langsøs midterbassin,
hvor startanlægget placeres mellem springvandet og Kvickly. Startanlægget er et
automatiseret anlæg, som er 90 m langt og 2 m bredt og fastgøres med nedbankede
fæstningspæle.
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Vendinger: Vendinger på rundbanen markeres med 5 udlagte orange bøjer, der forankres
med paraply-anker på bunden. Hver bøje er ca. 50 cm i diameter og et anker vejer 3 kg
og er ca. 40 cm, når det er foldet ud. Bøjerne placeres minimum 40 meter fra rørskov i
lighed med tidligere års mesterskaber.
Mål: Mållinjen markeres med to flagbøjer og flydespærrer langs opløbet ind til mållinjen.
Mållinjen placeres ca. mellem Borgmesterbroen og springvandet. Forankringen sker med
anker.
Overbæring: For hver omgang deltagerne ror, løber de en overbæring på land på 80-100
meter med kajakken eller kanoen i hånden. Overbæringen placeres på Søvej foran
Rådhuset, hvor mesterskabet vil have sit omdrejningspunkt. For at kunne komme i land
placeres en opstigningsbro og en isætningsbro. Den østlige opstigningsbro forsøges
placeret ved ”hul” i rørskoven, mens den vestlige isætningsbro placeres igennem rørskov.
Her vil tagrørene blive klippet over vandoverfladen. Ved begge broer vil der blive
nedbanket pæle til fæstning af broerne. Dette sker uden for rørskoven. Anlægget bygges
af de eksisterende flydebroer ved Søsportens Hus. Dimensionering på broer forventes at
blive ca. 3-4 m bredde og 15-20 m lange.
Adgang til søen: På P-pladserne (ved Søvej) etableres et atletområde med nationstelte
og båd-opbevaring. Herfra skal deltagerne have adgang til vandet – både til træning og til
”race check-in”. Der skal derfor etableres en adgangsbro, som hentes fra brofagene fra
broen ved Jyske Bank. Broen forventes at blive ca. 12-15 m lang og 4 m bred. Pæle til
fæstning af broen bankes ned i søbunden.
Scene på vandet og pontoner: Til åbningsceremoni onsdag 20. juli 2020 og koncert,
skal der forankres en scene på ca. 75 m2 med ankerblokke mellem Borgmesterbroen og
springvandet. Desuden placeres der omkring scenen pontoner til scenelys og fyrværkeri.
På udvalgte steder langs ruten udlægges pontoner til live streaming og/eller ”officials”.
Pontonerne hentes fra anlæggene ved Søsportens Hus eller fra havnen.
Sceneopsætningen fjernes igen om aftenen onsdag 20. juli for at gøre plads til
mesterskaberne næste dag. Forankringen sker med anker.
Det fremgår desuden af ansøgningen, at der under mesterskaberne vil være ekstra
motorbåde på søen til ”officials”, livestreaming m.m. Motorbådene vil ligge delvist for svaj
på søen, og være fortøjet til adgangsbroerne om natten.
Ansøger ønsker, at adgangen til søen begrænses i tidsrum før og under afviklingen af et
løb. Ansøger indgår i dialog om dette med Sølyst Grundejerforening, Silkeborg
Fiskeriforening, Surf- og SUP klub, Silkeborg Roklub m.v.
Endeligt fremgår det af ansøgningen, at man ønsker at afholde side-event i havnen,
stryget, og Restrup Å til kajakpolo, kajak-slalom m.v.
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Kort 1. Viser rundbanens forløb, startanlæg, vendebøjer m.v

Kort 2. Viser anlæg i området ved Søvej.

Kommunens bemærkninger og vurderinger
Silkeborg Langssø midterbassins beliggenhed i et bynært miljø gør den meget velegnet til
rekreative formål såsom sejlads. Midterbassinet har i en lang årrække været anvendt til
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stævner og arrangementer. Silkeborg Langsø er en offentlig, umatrikuleret sø, hvor der er
fri sejladsret for alle.
Retningslinjer for bådebroer, bolværk og andre anlæg i søer og vandløb
Ifølge Silkeborg Kommunes retningslinjer kan der som udgangspunkt gives tilladelse til
bådebroer på 1 x 6 meter, hvis bådebroen etableres i forbindelse med et haveanlæg i et
robust område. I visse tilfælde kan der dog opnås tilladelse til større anlæg.
Kommunen vurderer, at det ansøgte er et særligt tilfælde, da der er tale om kortvarig
placering af anlæg i forbindelse med et stort arrangement, og at det ansøgte derfor kan
tillades.
Opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan hindre vandets frie løb, eller i øvrigt være
til skade for vandløbet, må ikke anlæggets eller ændres uden tilladelse efter
Vandløbslovens § 48.
Formålet med vandløbsloven er blandt andet at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning
af vand. Vandstanden i Silkeborg Langsø styres af vandstanden i Gudenåen nedstrøms
Silkeborg Langsø, og det styrende punkt for vandføringsevnen gennem midtbassinet er
brosluget (afløbet) mod østbassinet. De ansøgte anlæg og bøjer til afholdelse af EM
begrænser ikke vandgennemstrømningen i en grad, der overstiger begrænsningerne i
afløbets (broslugets) dimensioner. Anlæggene og bøjerne kan dermed ikke have
betydning for vandføringsevne gennem, eller vandstand i, langsøens midterbassin.
Bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering finder blandt andet
anvendelse på sager om etablering af broer og opstemningsanlæg m.v., og det fremgår af
bekendtgørelsens § 10, at opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan hindre vandets
frie løb eller i øvrigt kan være til skade for vandløbet, ikke må anlægges eller ændres,
herunder driftsmæssigt, uden vandløbsmyndighedens (kommunen) godkendelse. Ifølge
bekendtgørelsens § 18, skal vandløbsmyndigheden, ved sin afgørelse, tage hensyn til
samtlige afvandingsinteresser samt sikre, at projektet er foreneligt med hensynet til den
miljømæssige målsætning, der er fastsat for søen.
Der er flere afvandingsinteresser ved Silkeborg Langsø. Det største tilløb opstrøms
anlægget er Lyså, og herudover er der flere mindre tilløb til søen og flere
spildevandsoverløb og regnvandsudløb.
Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke har indflydelse på afvandingsmæssige interesser
i Silkeborg Langsø. Det skyldes, at de relativt beskedne anlæg og bøjer (som flyder oven
på vandet) ikke vil kunne begrænse eller påvirke afvandingskapacitet i en sø med det
vandvolumen, som Silkeborg Langsø har. Anlæggene vil heller ikke kunne påvirke de
afvandingsmæssige interesser i oplandet.
Vandstanden i Silkeborg Langsø styres af vandstanden i Gudenåen nedstrøms Silkeborg
Langsø, og det styrende punkt for vandføringsevnen gennem midtbassinet er brosluget
(afløbet) mod østbassinet. Anlæggene og bøjerne begrænser ikke
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vandgennemstrømningen i en grad, der overstiger begrænsningerne i afløbets
(broslugets) dimensioner, og anlæggene kan dermed ikke have betydning for
vandføringsevne gennem, eller vandstand i, Silkeborg Langsøs midtbassin.
Silkeborg Langsø er målsat i Vandområdeplan for Jylland og Fyn 2015-2021 med
Miljømålet ”God økologisk tilstand” og ”God kemisk tilstand”.
Den økologiske tilstand i søer vurderes på baggrund af kvalitetselementerne: klorofyl,
fytoplankton (alger), makrofytter (planter), fisk og miljøfarlige forurenende stoffer. I 2015
er den samlede økologiske tilstand i Silkeborg Langsø registreret som dårlig i vest- og
midtbassinerne og moderat økologisk tilstand i østbassinet, idet der er henholdsvis god til
moderat tilstand på baggrund af klorofyl og dårlig til moderat tilstand på baggrund af
makrofytter. For de øvrige kvalitetselementer er tilstanden ukendt. Søen opfylder derfor
ikke målsætningen.
Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke vil kunne påvirke de miljømæssige interesser
negativt eller ændre på søens mulighed for at opnå målopfyldelse. Det skyldes, at der er
tale om opsætning af anlæg i en kort tidsperiode på placeringer, hvor de ikke negativt
påvirker plante- og dyrelivet eller andre miljømæssige interesser.
Regulativet for Silkeborg Langsø indeholder en række bestemmelser om de
administrative forhold i og ved Silkeborg Langsø. Af afsnit 2 fremgår, at der skal
opretholdes et strømløb på 9 meter igennem søens dybeste forløb. Af afsnit 3 fremgår, at
der som udgangspunkt ikke vil blive skåret grøde, da søen, i strømrenden, er så dyb, at
der kun vil være meget begrænset eller ingen grødevækst.
Kommunen vurderer, at anlæggene ikke vil hindre muligheden for vedligeholdelse af
strømrenden, da de ikke er placeret her, og da søen er så dyb i strømrenden, at der ikke
vil kunne opstå grødevækst.
Af afsnit 4. sejlads, fremgår det, at afholdelse af stævner og lignende kræver indhentelse
af tilladelse fra Silkeborg Kommune.
Formålet med naturbeskyttelseslovens § 3 er at sikre, at der ikke sker indgreb i de
beskyttede naturtyper, som er enge, moser, overdrev, heder, vandløb og søer.
Bestemmelsen administreres restriktivt, og der meddeles derfor som hovedregel kun
dispensation til naturforbedrende eller uvæsentlige indgreb.
Der er i denne tilladelse alene tale om opsætning af flydende anlæg i en kortvarig periode
som maksimalt strækker sig fra 8. juli-31. juli 2022, samt afholdelse af et arrangement
der strækker sig over 7 dage.
Silkeborg Langsøs midterbassin har langs store dele af bredden rørskov. Dette er også
tilfældet på en del af strækningen langs Søvej. Der er stenbolværk på hele strækningen
langs Søvej og øvrig sumpvegetation er nærmest fraværende. Undervandsvegetationen er
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sparsom i midterbassinet og findes kun på lavt vand.
Rørskov: På baggrund af beskrivelser af anlæggene i ansøgningsmaterialet vurderes
rørskoven alene at blive midlertidigt påvirket. Påvirkningen sker i et område, hvor der i
forvejen er meget aktivitet og megen forstyrrelse. Rørskoven vil kun blive påvirket langs
Søvej og rørskoven vurderes allerede den efterfølgende sæson at være regenereret.
Søbund: På baggrund af beskrivelser af anlæggene i ansøgningsmaterialet vurderes
søbunden kun at blive påvirket på nogle få m2, dels ved nedbankning af pæle, dels ved
forankring med ankre. Alle ankre vurderes at blive placeret på steder uden eller med
sparsom bundvegetation, og påvirkningen vurderes alene at være midlertidig. Desuden er
der tale om en sø med et stort areal. Det er kun langs Søvej der vil være betydelig
forstyrrelse helt ind mod land.
Arrangementet vurderes at have en meget lille påvirkning på søen som § 3 beskyttet
område. Arrangementet har stor rekreativ værdi for Silkeborg.
Silkeborg Kommune vurderer, at der kan dispenseres fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til
det ansøgte.
Anlæggene vurderes ikke at kræve en tilladelse efter Planlovens § 35
(landzonetilladelse). Det skyldes, at der er tale om midlertidige anlæg.
Det følger af § 6 stk. 1 jf. § 7 stk. 7 i habitatbekendtgørelsen, at der, forinden der
træffes afgørelse om tilladelse efter vandløbslovens § 48, skal der gennemføres en
vurdering af, om det ansøgte projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og
projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Det fremgår af
habitatvejledningen, pkt. 5.1, at hvis myndigheden på baggrund af en foreløbig vurdering,
der er udtryk for et kvalificeret skøn, kan afvise, at en plan eller et projekt i sig selv eller i
forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt,
er der ikke efter habitatbekendtgørelsen pligt til at udarbejde en nærmere
konsekvensvurdering.
Natura 2000-område nr. 49, Gudenåen og Gjern Bakker, ligger ca. 3 km nedstrøms
lokaliteten og Natura-2000 område nr. 14, Ålborg Fjord, Randers Fjord og Mariager Fjord
ligger mere end 70 km nedstrøms anlægget. På grund af afstanden og anlæggenes
begrænsede omfang og midlertidige opsætning vurderes der ikke at være risiko for
påvirkning af Natura-2000 områderne, herunder at de ikke vil være til skade for arter eller
naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for områderne.
Der kan heller ikke gives tilladelse til projekt omfattet af vandløbslovens § 48, hvis der
herved sker beskadigelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde
for såkaldte bilag IV-arter, jf. habitatbekendtgørelsens § 10.
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Silkeborg Langsø er sandsynligt levested for odder, som er en bilag IV art. På grund af
den menneskelige aktivitet i området, vil den næppe vælge at raste i området, men den
færdes i rørskoven langs søen. Det vurderes, at opsætning og brug af anlæggene samt
afholdelsen af EM ikke vil skade odderen, da anlæg placeres i god afstand fra bredden, og
da den pågældende del af søen i forvejen er omgivet af bebyggelse og menneskelige
aktiviteter. Desuden vil søen og anlæggene ikke blive brugt mellem solnedgang og opgang, hvor odderen normalt er aktiv.
Flere arter af flagermus, som er bilag IV arter, findes over hele Silkeborg kommune. De
flyver langs ledelinjer af træer eller vand og yngler i store gamle træer eller huse. Der
forekommer sandsynligvis flere arter af flagermus i området. Damflagermus,
vandflagermus og muligvis flere arter fouragerer over åbne vandflader som Silkeborg
Langsø, men da det sker sent om aftenen og om natten, hvor banen ikke bruges, vil det
ansøgte ikke genere flagermusarterne.
Silkeborg Kommune har ikke kendskab til, at Silkeborg Langsø er levested for andre bilag
IV arter.
Det fremgår af fiskerilovens § 28, stk. 1, at retten til at drive fiskeri i ferskvand
tilkommer ejeren af den grund, der støder op til fiskevandet. Det vil sige, at de private
lodsejere ved den nordligere side af søen har fiskeretten her. For den resterede del af
søen har Naturstyrelsen en tinglyst herlighedsret, herunder fiskeretten. Naturstyrelsen har
ikke haft bemærkninger til de anlæg og aktiviteter, der er ansøgt om på Silkeborg Langsø.
Naturstyrelsen har forpagtet fiskeretten bort til Silkeborg Fiskeriforening. Silkeborg
Kommune er ikke ressortmyndighed for Fiskeriloven.

Behandling af personoplysning
Silkeborg Kommune behandler oplysninger om dig for at kunne behandle sag om EM i
kano- og kajakmaraton. Ønsker du at vide mere om, hvordan vi passer på dine
oplysninger, og hvilke rettigheder du har, kan du læse mere på denne hjemmeside:
Oplysningsbrev.

Klagevejledning
Afgørelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside fra den 7. april 2021. Klage
skal være modtaget senest 4 uger efter offentliggørelsen.
Afgørelser efter Vandløbsloven kan i henhold til lovens kapitel 16 påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet af:
1) den, afgørelsen er rettet til,
2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
Afgørelser efter naturbeskyttelsesloven kan ifølge lovens kapitel 12 påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet af:
1) adressaten for afgørelsen,
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2)
3)
4)
5)

ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af
natur og miljø, og
6) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet.
Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på
klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Silkeborg
Kommunen via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for
borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Silkeborg Kommune. Hvis Silkeborg
Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet
via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om
klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker
at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til
Silkeborg Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter
beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets
hjemmeside: Nævnets hjemmeside.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber
på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Afgørelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. I tilfælde af klage må afgørelsen ikke
udnyttes, før sagen er afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet
bestemmer andet. Jf. vandløbslovens § 82, stk. 8, knytter dette sig til tilladelse, der
forudsætter udførelse af anlægsarbejder.
Med venlig hilsen
Lotta Dybdahl Sandsgaard
Teknik- og Miljøchef
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Maibritt Langfeldt Sørensen
Biolog

Orientering om afgørelsen er sendt til:
Lodsejere med rådighedsarealer, hvor der placeres anlæg.
Naturstyrelsen, Søhøjlandet (shl@nst.dk)
Miljøstyrelsen (ojl@mst.dk)
Silkeborg Kommune, Kultur- og Fritidssektionen
Grundejerforening Sølyst
Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg (dnsilkeborg-sager@dn.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)
lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Botanisk Forening (dbf.oestjylland@gmail.com
Friluftsrådet (soehoejlandet@friluftsraadet.dk)
Dansk Ornitologisk Forenings Lokalkomité (silkeborg@dof.dk)
Dansk Kano og Kajak Forbund (miljo@kano-kajak.dk)
Dansk Forening for Rosport (dffr@roning.dk)
Silkeborg Fiskeriforening (formand@silkeborg-fiskeriforening.dk)
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