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Den lokale huskeseddel – Skabelon til udfyldelse 
   

 
Udfyldes af lokalråd 
 
Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 
Voel Lokalråd, Harry Skydsgaard, Hjaltesvej 7, Voel, 8600 Silkeborg – skydsgaard@fiberpost.dk – tlf. 
21567748 
 

 
Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 
Etablering af hundeskov ved Voel. 
 

Max. 10 linjer 

 
Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske – hvorfor er den/det væsentlig(t)? 
Der er mange hunde i Voel og det kan ofte være et problem med at få dem luftet uden at det er til 
gene for andre. Derfor foreslås, at der etableres en hundeskov på arealet 32-R-01, der tidligere er 
blevet anvendt som græsningsareal for rideklubben.  
 

Max. 8 linjer 

 
Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 
Det foreslås, at kommunen etablerer hegn omkring arealet samt foretager beplantning. I hver ende af 
området skal der være en låge til ind-/udgang.  
 

Max. 8 linjer 

 
Udfyldes af Silkeborg Kommune 
 
Administrativ behandling eller indstilling til udvalg 
Området er omfattet af Kommuneplanramme 32-R-01, mens selve arealet er omfattet af lokalplan 5.20. 
I lokalplanen er arealet udlagt til græsningsareal. En anvendelse til hundeskov vil være i strid hermed. 
Der kan i almindelighed ikke dispenseres fra anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan. 
  
Hvis anvendelsen som græsningsareal ikke længere er aktuel, kan arealet medtages i en kommende 
lokalplan for de resterende grunde ved Margrethesvej, som i dag er reguleret af lokalplan 5.23, og 
dermed anvendes som hundeskov. 
  
Teknik- og Miljøafdelingen er driftsansvarlig for det nævnte område. 
  
Arealets beliggenhed fremgår af kortet: 
 



 
 
Etablering af en hundeskov vil koste ca. 50 kr. pr. meter løbende hegn. Beløbet dækker omkostninger 
til hegnsmateriale, pæle og opsætning. 
 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 
  
- at, der på nuværende tidspunkt ikke er mulighed for at etablere en hundeskov på græsningsarealet, 

men at området kommer til at indgå i en ny lokalplan for de resterende grunde ved Margrethesvej 
og i den forbindelse ændrer anvendelse. 

 
 
Udvalgsbeslutning 
Indstillingen godkendt af Plan- Miljø- og Klimaudvalget den 03-08-2010. 
 

 


