
 
 
 
 
 

Den lokale huskeseddel 
 
Udfyldes af lokalråd: 

 
Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 
Voel Lokalråd, Peter Bruvik-Hansen (næstformand) bruvik@privat.dk 3032 8088 

 

 

Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 
 

Etablering af hundeskov nord for Gormsvej 

 

Max. 10 linjer 

 

Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske (hvorfor er det væsentligt)? 
Voel Lokalråd ønsker at etablere en hundeskov på en del af det grønne areal, der ligger mellem 

Resenbrovej og Gormsvej (Lokalplansområde 5.20). Området vil kunne blive et attraktivt 

supplement for de mange hundeejere og deres hunde, der bor i Voel 

Max. 8 linjer 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 
Voel Lokalråd opfordrer Silkeborg Kommune til i samarbejde med lokalråd og andre interesserede i 

at skitsere muligheder og udformning af en hundeskov på en del af arealet. 

Max. 8 linjer 

 

 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune: 

 

Administrativ behandling og indstilling til udvalg 
Det pågældende område er omfattet af lokalplan 5.20 og kommuneplanramme 32-R-01. Arealet 

ejes af Silkeborg Kommune. Området er udlagt til græsningsareal for Gjern Rideklub, og en mindre 

del af området er udlagt til fælles friareal for det tilgrænsende boligområde på Gormsvej. 

  

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at hundeskov ikke falder ind under lokalplan 5.20, og der kan 

således ikke dispenseres til den ønskede anvendelse.  

  

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at den ønskede anvendelse er i overensstemmelse med 

kommuneplanrammen for området og i øvrigt vil være en fornuftig placering i forhold til Voels 

boligområder set i lyset af, at der ikke er egnede arealer centralt i Voel. 

  

I forbindelse med en eventuel lokalplan for ”afslutningen” af Margrethesvej kan det rekreative areal 

med fordel indgå med henblik på etablering af hundeskov. Alternativt kunne der kigges på en 

alternativ placering i Voel. 

 
 

Jette Pedersen 
Direkte tlf.: 24 96 24 34 
jep@silkeborg.dk 

Økonomi og IT-Staben 
Søvej 1, 8600 Silkeborg 
Sagsnr.:09/1313 

 
Søvej 1 · 8600 Silkeborg 
Tlf.: 8970 1000 
www.silkeborgkommune.dk 

mailto:bruvik@privat.dk


 
 

Teknik- og Miljøchefen indstiller, 

 •at der i forbindelse med en fremtidig lokalplan for Margrethesvej undersøges nærmere, hvorvidt 

der kan etableres hundeskov på det ansøgte areal eller et andet sted i Voel. 

 

Udvalgsbeslutning 
Det undersøges i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til kommuneplan, hvorvidt der kan 

etableres hundeskov på det ansøgte areal eller et andet sted i Voel. 

 

 

 

 

 

Side 2 


