DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING
BERETNING FRA LOKALKOMITEEN FOR
ÅRHUS KOMMUNE.
D. 4. 11. 1996.
Fremtiden:

Regionplan 1997:

I disse dage afholdes en såkaldt konsensuskonference på Christiansborg arrangeret af Forbrugerrådet og Teknologirådet. Netop
i dag offentliggøres slutdokumentet og en lille rapport med
vurderinger og råd til politikerne. Konklusionerne kendes endnu
ikke, men det gør til gengæld nogle af spørgsmålene:
- Kan forbruget vokse med 40% på 10 år, som Mogens Lykketoft
forudsagde i Finansredegørelsen fra 1995, uden at det går ud over
miljøet?
- Kan vækst og miljø forenes, selv hvis vi drastisk ændrer
forbrugets sammensætning og tager teknologien til hjælp?
- Hvor langt er vi villige til at gå med hensyn til at ændre vores
forbrug?
- Skal staten forsøge at styre samfundet til alles bedste, eller er det
bedst, at enhver er sin egen lykkes smed?
- Skal vi erstatte vores forbrug og vores transport med oplevelser
i cyberspace?
- Kan folk ændre deres opfattelse af rigdom væk fra det materielle
og istedet eftertragte visdom, kærlighed, god tid og natur?
Den følgende årsberetning giver ikke svar på disse fundamentale
spørgsmål, men beretningen skulle gerne vise, at lokalkomitearbejdet lige præcis er en idelig higen efter opprioritering af
visdom, kærlighed, god tid og natur.
I nov. sidste år fremsendte lokalkomiteen en række bemærkninger
til amtets debatoplæg med titlen: "Landbrug, natur og miljø i
Århus Amt - hvordan?". Bemærkningerne vedrører bl. a. Årslev
Engsø, problemer med manglende målsætningsopfyldelse for
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Antennemaster:

Kommuneplan:
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vandløb, søer og hav, skovrejsningnsplanen for True-området,
motorvejsstrækningen Århus-Låsby, lysforurening og støjforurening. Flere af problematikkerne redegøres der for andetsteds i
beretningen.
På baggrund af blandt andet bemærkningerne til debatoplægget
har Århus Amt netop udsendt "Forslag til Regionplan 1997",
"Forslag til Naturkvalitetsplan 1997" og "Forslag til Grundvandsplan 1997". Forslagene er i offentlighedsfase frem til 31.1.97, og
da de alle i høj grad vedrører DN's primære interesseområder, vil
de naturligvis blive nøje gennemgået såvel i lokalkommiteen som
i DN's Samråd, der dækker hele amtet.
Foranlediget af en nyopsat mobiltelefonmast på Elishøj ved
Skødstrup har lokalkomiteen rettet henvendelse til amtet for at få
en samlet plan for kommende antennemaster som en del af den
kommende Regionplan. Vi finder det aldeles urimeligt, at sådanne
master blot kan opstilles på baggrund af enkeltstående landzonetilladelser, som ydermere oftest forbigår såvel naboer som
DN's opmærksomhed. Man godkender jo heller ikke højspændingsmaster enkeltvis og uden de berørte parters indblanding!
Vi ønsker som et minimum, at Regionplanen fastlægger, hvor
opstilling af master ikke kan finde sted, og at der stilles krav om,
at selskaberne fællesudnytter master og net. - Samtidig med vor
henvendelse til amtet har DN i København rettet en tilsvarende
henvendelse til miljøminister Svend Auken. Alt tyder på, at DN's
initiativ vil medføre en ændret praksis omkring godkendelse af
fremtidige antennemaster, bl.a. er der bebudet et lovforslag til
februar næste år. På høje tid, må man sige, for til april næste år
liberaliseres markedet yderligere, således at udenlandske selskaber kan få tilladelse til at opstille master der, hvor deres abonnenter holder ferie, hvilket jo ofte er de mest sårbare landskaber først
og fremmest kysterne.
Århus Byråd har denne gang truffet et modigt og samtidig meget
utraditionelt valg af kommuneplantema nemlig "Århus i det 21.
århundrede".
1. offentlighedsfase og debat har fundet sted i januar-april 96 bl.a.
på baggrund af en række møder, en debatavis og en borgerundersøgelse om visioner for udviklingen i de kommende 10 år i
Århus Kommune. - Desværre kom der ikke så megen debat ud af
forårets mange oplæg, som man kunne have håbet. Det er tydeligt,
at borgerne i almindelighed hellere vil diskutere overskuelige og
konkrete forhold som f.eks. udsmykning af Store Torv eller
navngivning af den nye plads ved åen end mere abstrakte og

Anden fysisk
planlægning:

visionære emner, som dette kommuneplantema lægger op til.
Lokalkomiteen var dog på banen med et bidrag, som glædeligvis
har været referet rimelig fyldestgørende i medierne. De følgende
udpluk af overskrifter fra vort indlæg kan forhåbentlig give et lille
indtryk af, at vi har bestæbt os på at tage udfordingen alvorligt og
tænke alternativt og fremadrettet; overskrifterne lyder: Bilerne ud
af Århus - Lad togene køre samme vej - Skrot toiletterne, brug
multlokum - Nedlæg Studstrupværket - Stop affaldsforsøgene Grønt er godt for øjnene. Med beklagelse kan vi konstatere, at
Århus Kommune ikke har fulgt vore forslag til nytænkning, i hvert
fald er det meget svært at se vores fingeraftryk på de tekniske
diskussionsoplæg, som siden har været forelagt den gruppe, som
kommunen har udpeget til at følge hele processen, og hvor vi
iøvrigt også har sæde.
Byrådet skal inden jul tage stilling til resultaterne af 1. fase m.h.p.
igangsætning af 2. offentlighedsfase, der løber af stabelen i foråret
97 og indeholder konkrete forslag til visioner og initiativer. I aprilmaj skal borgernes bemærkninger vurderes, så Byrådet i juni kan
være klar til at vedtage den endelige kommuneplan: "Århus i det
21. århundrede". Det er naturligvis vigtigt, at mange giver deres
besyv med til næste forår ikke bare af hensyn til demokratiet (og
ånden bag AGENDA 21) men også af hensyn til alsidigheden og
værdien af det endelige beslutningsmateriale. Det er ikke embedsmændene, der skal føre det store ord, det er borgerne. Alle de
gode intentioner og visioner skulle jo nødigt ende som de rene
illusioner. Hertil er fremtiden trods alt for vigtig.
På det konkrete niveau har vi i år indsendt bemærkninger til
4 nye sager inden for kommuneplanlægningen:
Ankomstcenter med benzinstation, turistinformation m.m.
ved Åhavevej: Vi kan anbefale centeret men kun under den
forudsætning, at bygningshøjden nedsættes, og at der etableres
velfungerende busruter fra centeret til byen samt mulighed for
cykelleje. Det er vigtigt, at ankomstcenteret kan være med til at
mindske midtbyens trafikale kaos og dermed gøre det mere
behageligt at være beboer og gæst i Århus.
Skorstene på kornpieren i Århus Havn: Århus Amt har påbudt
DLG og KFK at reducere de lugtgener, som foderstofproduktionen påfører omgivelserne herunder midtbyen. Som løsning
foreslåes, at der gives tilladelse til opførelse af 2 skorstene på
maksimalt 115 m over terræn. - Lokalkomiteen er naturligvis enig
i, at lugtgenerne fra havnens virksomheder skal nedbringes, men
det bør efter vore opfattelse ske via renere teknologi i form af
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procesændringer eller eventuelt filtre. De lange rørs politik hører
efter vor mening fortiden til!
Planen blev i,idlertid godkendt på sidste byrådsmøde d. 23.10.
Masterplan for Århus Havn: Planen for havnens ønske om en
markant arealudvidelse har været meget fyldig omtalt i medierne.
Det er i høj grad forståeligt, da en forkert beslutning kan blive
særdeles fatal for bl.a. trafikbelastningen af Århus og mødet
mellem hav og by. Så stor en beslutning kræver et alsidigt beslutningsgrundlag, som må omfatte andre forslag end det ene,
Århus Havn selv har ladet udarbejde. - I forbindelse med miljøvurderingen af den foreslåede havneudvidelse har lokalkomiteen
peget på, at konsekvenserne for vandudskiftningen og dermed
vandmiljøet i Århus Bugt skal medtages i den såkaldte VVMredegørelse, samt at de mange støjproblemer - nuværende som
kommende - skal løses på en acceptabel måde. Vi vil iøvrigt
fortsat følge planlægningsarbejdet meget grundigt.
Den nyeste plan, vi har taget stilling til, vedrører boligbebyggelse
ved Åkrogen. Bebyggelsen vil kræve dispensation fra åbyggelinjen og strandbeskyttelseslinjen, og et §3-beskyttet vandhul vil gå
tabt. Selvom det vil være en klar gevinst for området, at det gamle
restaurationsareal renoveres, kan vi ikke anbefale en sådan
bebyggelse i et kystnært rekreativt område.
Af ældre sager har vi fået svar på én: Boligbebyggelse ved Hotel
Interscan i Skåde. Komiteens forslag om at bevare området som
græsset overdrev har ikke vundet genklang; som en yderst
beskeden imødekommelse foreslår Byplanafdelingen, at bygningshøjden nedsættes til 2 etager i stedet for de 3, som det oprindelige
forslag gav mulighed for.
Tilbage mangler vi fortsat at få svar på vore bemærkninger
indsendt november 1994 til forslaget om etablering af Motocrossanlæg ved Åbo. Det er tilsyneladende nærmest en ufravigelig
regel, at lokalplanforslag vedrørende støjende anlæg skal have en
årelang behandlingstid!
Område til offentlige formål ved Kragelunds Allé i Højbjerg
er et lokalplanforslag, som vi fra "Støttekredsen Hotel Kragelund"
er blevet kraftigt opfordret til at protestere imod. Imidlertid er det
komiteens opfattelse, at der i forbindelse med det planlagte
byggeri er taget tilbørlig hensyn til den parklignende have og dens
beplantninger og store træer. Det er imidlertid altid dybt beklageligt og uønsket, når forskellige synspunkter blandt foreningens
menige medlemmer og den valgte "bestyrelse" undtagelsesvis ikke
kan forenes.
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Århus kommunes
affaldsplan:

Skovrejsning:

Efter en henvendelse fra en grundejerforening har lokalkomiteen
konstateret, at et lokalplanforslag vedrørende Mariendal
Havbakker (nr 320) ikke overholdes, idet der er opført 4
bygninger samt etableret en bålplads og en totempæl på arealer,
der skal friholdes for bebyggelse m.v. Vi har derfor rettet
henvendelse til kommunen med anmodning om, at det sikres, at
lokalplanens bestemmelser overholdes. På baggrund af de svar,
som vi indtil videre har modtaget, kan det forventes, at området
er bragt i orden inden næste sommer.
I bogstaveligste forstand har affald fyldt meget i bybilledet i
Århus her i foråret under skraldkonflikten. Aldrig har vi haft så
enestående muligheder for nærkontakt med et af tidens helt store
miljøproblemer, vort eget affald. Kan man ikke sige andet positivt
om konflikten, så har den i det mindste været med til at illustrere
konsekvenserne, når væk for alvor bliver væk.
Væk er også den overordnede Affaldsplan, som kommunen ifølge loven burde have haft klar 1.1.96. Men nu lysner det, idet et
forslag netop er fremsendt til Byrådet. - En hovedkonklusion i
planen er, at kommunen råder over et velfungerende affaldssystem, og at den væsentligste indsats i den kommende planperiode
bliver at optimere de nuværende systemer ud fra tekniske, miljømæssige og økonomiske helhedsbetragtninger.
Vi har haft lejlighed til at gennemlæse og kommentere udkastet.
På mange måder forekommer planen fornuftig og velgennemtænkt, og flere af vore bemærkninger vedrører da også kun
forskellige detailspørgsmål. Dog er det vort ønske, at det i
målsætningen tydeligere understreges, at Århus Kommune vil
arbejde for generelt at begrænse mængden af produceret affald.
En sådan begrænsning skal ikke bare styres via et velvalgt
afgiftsniveau, men må også styres via en miljøvenlig indkøbspolitik, hvor kommunen selv passende kunne vise vejen og gå forrest.
Der er ingen tvivl om, at en produktorienteret miljøindsats i den
nære fremtid vil indtage en meget central rolle. Det vil sige, at et
givet produkts miljøbelastning i de forskellige faser som råstofudvinding, produktion, transport, forbrug og bortskaffelse bringes i
fokus. Planen bør efter vor mening i højere grad lægge op til debat
om denne tankegang. Endelig ønsker vi snarest en politisk
beslutning i forhold til forsøgene vedrørende husholdningsaffald.
Efterhånden er mange borgere kørt trætte af de mange ikke altid
lige succesfulde affaldsforsøg. Beklageligvis er troværdigheden
ved at skride.
Vi skal ikke her bruge megen plads på emnet skovrejsning, da det
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tilsyneladende forløber stille og roligt i den rigtige retning. I
foråret 97 forventes tilplantningen ved True forøget med yderligere ca. 60 ha, og i efteråret 96 har vi fået præsenteret en plan for
skovplantning nær ved Lisbjerg Skov.
Lufthavn ved Århus: I forbindelse med nedlæggelse af den militære lufthavn ved
Tirstrup er en gammel traver atter trukket af stalden. Nogle
fremtrædende forretningsfolk, politikere m.fl. mener nemlig, at
Århus ikke kan overleve uden en international lufthavn i den
umiddelbare nærhed, og det vil i praksis sige ved Tinning Hede
vest for byen. De samme meningsdannere lægger endvidere ikke
skjul på, at det også er et mål at tage markedsandele fra lufthavnen i Billund altså en konkurrence mellem Danmark og
Danmark. Jeg skal her understrege, at lokalkomiteen fortsat er af
den mening, at lufthavnen ligger udmærket ved Tirstrup, og at det
vil være halsløs gerning at flytte den nærmere til Århus. Det er
derfor med tilfredshed, vi konstaterer, at såvel Trafikministerens
svar på vor henvendelse som det godkendte Forslag til Regionplan
1997 entydigt peger på Tirstrup som fremtidens destination for en
lufthavn. Lad os håbe, at dette sætter et endeligt punktum for den
årelange og ørkesløse debat om en ny lufthavn. Det er tiden og
ressourcerne ikke til.
Tunø Knob-vindmøl- De 10 500 kW offshore-vindmøller ved Tunø Knob har nu
lepark:
snurret i over et år. Til trods for, at sidste vinter var den mest
vindfattige i 17 år, har møllerne produceret væsentlig mere strøm
end forventet nemlig ca. 15 mio. kWh (mod forventet 12,5 mio
kWh) svarende til en forbrænding af ca. 6.000 tons kul på et
kulfyret kraftværk, og det lover jo umiddelbart godt for fremtidsmulighederne for marin vindenergiudnyttelse.
Tunø Knob Vindmøllepark er et demonstrationsprojekt, som skal
vise, om sådanne møller vil påvirke havfuglene. De første 2 års
fugleundersøgelser er forløbet nogenlunde planmæssigt, omend
specielt vintervejret har drillet en del. Tilsyneladende har tilstedeværelsen af møllerne resulteret i, at de rastende ederfugle er flyttet
mod syd væk fra møllerne. Det er dog endnu for tidligt at drage
endelige konklusioner, da der mangler en observationsperiode helt
uden menneskelige forstyrrelser i området. Det kommende halve
års fugleobservationer vil dermed få stor betydning for
planlægningsgrundlaget for fremtidens marine energiudnyttelse i
Danmark.
Cat-Link:
De meget omfattende og forskelligartede miljøproblemer i forbindelse med Cat-Links sejlads mellem Århus og Kalundborg er
efterhånden beskrevet talrige gange i dagspressen og nu også i
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Miljøbeskyttelsesloven:

Århus Olie:

nyeste nummer af medlemsbladet "Natur og Miljø". Dette emne
skal derfor forbigås her. Derimod skal et nyt alvorligt problem
omtales. Det drejer sig om den sejlrute, der ligger vest for Samsø
og Tunø Knob, og som medfører, at Cat-Link kommer indenfor en
afstand af 1 km fra undersøgelsesområdet ved Tunø Knob Vindmøllepark. En fortsat brug af denne rute vil resultere i så store
forstyrrelser af havfuglene, at undersøgelsen ikke kan afsluttes på
tilfredsstillende vis. Over 5,5 mio. kr og 3 års arbejde vil dermed
nærmest være spildt, og man skal så til at lede efter et nyt område
for et demonstrationsprojekt. Da det sidste nærmest er en
umulighed, har Cat-Link fået en ekstraordinær hastighedsdispensation for resten af oktober måned til ruten nord om Samsø
gennem fuglereservatet. Umiddelbart forekommer det helt
uacceptabelt, at ingen myndighed har turdet eller kunnet påtvinge
det autonome rederi en mindre belastende sejlrute og hastighed.
Vi må håbe, at dette alvorlige hul i lovgivningen hurtigst muligt
udfyldes.
Som det allerede er fremgået, udgør miljøbeskyttelsessager en
stor del af lokalkomiteens arbejde, men mange sager rækker langt
ud over selve Miljøbeskyttelseslovens rammer. Af egentlige
miljøgodkendelser (også kaldet Kap. 5-godkendelser) har vi i år
blot anket én.
Denne afgørelser vedrører en "Totalgodkendelse for virksomhedens eksterne forurening". På 3 felter har DN ønsket en
opstramning af miljøgodkendelsen, nemlig i kravene til støjbegrænsning, lugtbegrænsning og begrænsning af udsendelse af
opløsningsmidler. Hvad sidstnævnte angår, udsender Århus Olie
årligt 349 tons opløsningsmidler til atmosfæren ud af et samlet
forbrug på 357 tons til ekstraktion. Det er vores opfattelse, at der
skal sættes ind med genindvinding af organiske opløsningsmidler
samt, at der skal opstilles en handlingsplan for en reel mængdemæssig reduktion gennem anvendelse af bedst tilgængelige/renere
teknologi. Dette skal ses i lyset af de generelle intentioner om
indførelse af renere teknologi i industrien og om reduktion af
emission af organiske opløsningsmidler.
Desværre har Miljøstyrelsen kun i meget begrænset grad fulgt
vore ønsker nemlig i forbindelse med en beskeden opstramning af
støjkravene. Styrelsen vurderer endvidere, "at emissionen af
organiske opløsningsmidler bør reduceres væsentligt inden for de
næste 5 år via krav om indførelse af renere teknologi/ bedste
tilgængelige teknologi. Den nærmere reduktion bør fastlægges i
de forskellige delgodkendelser af virksomhedens anlæg." -
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Edslev Losseplads:

Losseplads i
Vejlby Enge:

Århusværket:

Naturbeskyttelsesloven:
Vandhul i Malling:

Østerby Mose:
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Lokalkomiteen vil naturligvis nøje gennemgå de kommende
delgodkendelser i lyset af denne vurdering.
Af ældre ankede miljøgodkendelser har vi i år modtaget 2 afgørelser begge omhandlende lossepladser.
Vor anke, som er fra 13.10.93, vedrører en tidsbegrænset
tilladelse til deponering af <10.000 m3 tungmetalforurenet jord på
Edslev Losseplads frem til 1.6.95. - Efter mere end 2½ års
sagsbehandling er Miljøstyrelsens afgørelse endelig dukket op. De
mange måneder er brugt på at formulere en stadfæstelse af amtets
deponeringsgodkendelse dog med nogle småændringer herunder
en fjernelse af tidsbegrænsningen, og det må jo siges at være
heldigt for ansøgeren.
Den årelange sag om afløseren for Edslev Losseplads er langt
om længe afgjort, og for en gangs skyld er der ikke tale om en
stadfæstelse men snarere det stik modsatte. En placering i Vejlby
Enge må herefter betragtes som endelig skrinlagt. Uheldigvis har
Århus Kommune trods advarsler ensidigt satset på denne
løsningsmulighed, og kommunen står derfor nu med et kæmpeproblem. Heldigvis er affaldsmængderne til deponering faldet
væsentligt, mens sagen har stået på, men fortsat er der dog en stor
portion, som ikke med fordel kan genanvendes eller afbrændes, og
det må så indtil videre fragtes til en anden kommune med bedre
lossepladskapasitet. En dyr og uacceptabel løsning.
I oktober 1994 anmodede DN Miljøstyrelsen om at stille vilkår til
N2O-emissionen fra det kommende kul- og biomassefyrede
kraftvarmeværk på Århus Havn. Trods en rykker fremsendt i nov.
1995 har foreningen fortsat ikke modtaget noget svar. Dette
hænger muligvis sammen med, at den endelige godkendelse endnu
ikke foreligger.
Hvert år gennemgår lokalkomiteen en lang række afgørelser i
henhold til naturbeskyttelsesloven, men kun et fåtal af afgørelserne ankes m.h.p. ny myndighedsbehandling på et højere niveau.
En sag fra sidste år om et afvandet vandhul i Malling har vi måttet
opgive at forfølge, da vi ikke fra amtet har fået medhold i, at
området før afvandingen var omfattet af naturbeskyttelseslovens
§3 om vandhuller >100 m2. Ankemyndigheden, som er
Naturklagenævnet, har over for os meddelt: "at det alene er
ejeren, der er klageberettiget over et amts beslutning om, at et
areal ikke er beskyttet efter §3. På baggrund heraf må en
realitetsbehandling af komitens klage afslås og sagen henlægges."
En anden mindre sag vedrørende en lystfiskerkonkurrence i
Østerby Mose har vi til gengæld ikke opgivet, bl.a. fordi den

Brabrand Sø og
Årslev Engsø:

Samarbejde:

Det Grønne Råd:

Mag. 1. afd.:

foruden naturødelæggelsen også rummer noget principielt. Sagen
handler om, at Århus Kommune har givet Tranbjerg
Lystfiskerforening lov til at afholde en lystfiskerkonkurrence d.
11.5.96 med op til 150 deltagere altså lige midt i fuglenes
yngletid. Vi har intet imod selve lystfiskerkonkurrencen, men
finder i lighed med Dansk Ornitologisk Forening, at tidspunktet
er helt uacceptabelt, da Østerby Mose rummer en relativ stor
bestand af ynglende svømmefugle. Negative erfaringer fra 1995
understøtter vore betænkeligheder. Også kommunen finder iøvrigt
sin egen tilladelse beklagelig! Til trods for, at Skov- og Naturstyrelsen har støttet vore synspunkter vedrørende den manglende
§3-behandling, har den ansvarlige myndighed - Århus Amt stadig ikke, her snart et halv år efter at konkurrencen har været
afholdt, realitetsbehandlet vor og Skov- og Naturstyrelsens
henvendelse. Der kan vel ikke være tvivl om, at denne sø er
omfattet af naturbeskyttelseslovens regelsæt?
Som nævnt ved sidste årsmøde er oprensningen af Brabrand Sø
tilendebragt, men hermed er naturgenopretningsprojektet ikke klar
til den endelige afslutning. Ifølge fredningdkendelsen skal
sedimentet vest for Søskovvej fjernes inden 1.1.98. Da der efterhånden kun er godt 1 år tilbage, undrer det os, at vi fortsat intet
hører fra kommunen om dens tidsplaner for retablering af dette
område. Det skal åbenbart være en overraskelse, og vi må så blot
håbe, at den bliver positiv.
Lokalkomiteen samarbejder med en lang række offentlige myndigheder, interesseorganisationer og privatpersoner. Uden dette
samarbejde vil det ikke være muligt at varetage funktionen som
naturens advokat, og vi er derfor glade for, at det trods meningsforskelle kan forløbe på en tilfredsstillende måde.
Der har siden sidste årsmøde været afholdt 3 møder i det amtslige
Grønne Råd samt en ekskursion til Helgenæs og Mols Bjerge. Af
emner fra de 3 dagsordener kan nævnes: Naturforvaltningsprogrammet for 1996, Bæredygtig skovdrift og Naturskovsstrategi,
Amtets afrapporteringspraksis, Befolkningens adgang til naturen
i h.t. Naturbeskyttelsesloven, Resultaterne af Amtets vandhulsprojekt, Hensyn ved naturpleje/naturgenopretninger og Effektvurdering af Naturbeskyttelsesloven. Som det ses, behandles mange
væsentlige og spændende emner i Det Grønne Råd, men desværre
er der en tendens til, at den gensidige orientering kommer til at
fylde hovedparten af møderne på bekostning af rådets egentlige
opgave, rådgivning af amtet.
Samarbejdet med Århus Kommunes Naturforvaltning (mag. 1.
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Mag. 2. afd.:

DN:

10

afd.) foregår på flere planer. Dels har lokalkomiteen repræsentation i de 3 nyoprettede Naturbrugerråd, dels er vi med i Økologisk Forum, der er dannet ud fra det såkaldte AGENDA 21koncept som en konsekvens af Rio-konferencen i 1992.
Naturbrugerrådenes arbejdsområde spænder emnemæssigt vidt,
og den endelige struktur er vel næppe helt faldet på plads endnu.
Lokalkomiteen har været godt tilfreds med informationsniveauet
på møderne, men til gengæld har der været knap så stor tilfredshed med mødeafviklingen specielt i det ene af rådene. - I Økologisk Forum er der bl.a. arbejdet for, at det planlagte Nationale
Byøkologiske Videns- og Formidlingscenter kommer til at ligge
i Århus. Glædeligvis er dette ønske gået i opfyldelse, og ØF håber
derfor på fremover at få mulighed for at være aktiv i det videre
arbejde med centeret.
Mod slutningen af hvert år mødes lokalkomiteen med kommunens
tekniske forvaltning (mag. 2. afd.), for at gennemdrøfte og
udveksle synspunkter om emner af fælles interesse. Vi har i år
bl.a. debatteret forskellige planlægningsspørgsmål (herunder
kommuneplantemaet, havneudvidelsen, ny bydel ved Årslev
m.v.), AGENDA 21-initiativer og problematikken med de mange
rørlagte vandløb. Hvad sidstnævnte angår, ser vi gerne, at
udviklingen vendes, og rørlagte vandløb frigives. Forvaltningen
gav i første omgang tilsagn om at åbne/undersøge muligheden for
åbning af dele af Moseåen, Skæring Bæk og tilløb til Lisbjerg
Bæk. Vi håber, at det kan blive begyndelsen til mange flere åbne
vandløbsstrækninger.
Siden sidste årsmøde har DN fået såvel ny direktør som ny
præsident. Den nye direktør - Lone Johnsen - har været præsenteret i "Natur og Miljø", mens præsidenten - Poul Henrik
Harritz - først blev valgt på repræsentantskabsmødet i oktober og
derfor først kan præsenteres i det kommende nummer af medlemsbladet. Begge bydes hermed velkommen til det nye arbejde.
Samtidig skal der lyde en stor tak til forgængerne - David Rehling
og Svend Bichel - for deres enorme arbejdsindsats til uvurderlig
gavn for Danmarks natur og miljø.
Ved det sidste repræsentantskabsmøde d. 5.10.96 blev foreningens "Aktivitets- og budgetplan 1997" godkendt. Godkendelsen indebærer bl.a., at DN i 1997 vil afprøve en ny arbejdsform nemlig 3 sideordnede kampagner med følgende temaer: 1)
AGENDA 21, 2) Rent og rigeligt grundvand og 3) Planlovgivningen. Nærmere om resultaterne af dette initiativ følger i
"Natur og Miljø" og i dagspressen.

Medlemsarrangementer:

Zap blot videre:

Af planen fremgår endvidere, at DN nu har ca. 220.000 medlemmer mod 231.260 i 1995 altså et svagt vigende medlemstal.
De tilsvarende tal for Århus Kommune er 10.880 (i 1995: 11.234)
svarende til ca. 9% af kommunens husstande (landsgennemsnittet
er ca. 10%).
Der skal her lyde en tak til disse mange medlemmer. Uden deres
støtte og vagtsomme blikke kunne DN's arbejde for beskyttelse af
naturen og miljøet ikke gennemføres. Da aktivitetsniveauet
bestemmes af økonomien og dermed medlemstallet, vil administrationen i den kommende tid på forskellig vis iværksætte nye
tiltag for at forbedre medlemsfastholdelsen.
I sæsonen 1995/96 har lokalkomiteen arrangeret 2 foredragsaftener og hele 13 ekskursioner jævnfør nedenstående liste:
05.12. Foredrag: Rådyrenes verden. 5 delt.
04.03. Foredrag: Trækfugle. Ca. 25 delt.
23.03. Herregårdstur på Djursland. 50 delt. (Fuldtegnet).
30.03.-11.04. Påsketur til Galapagos. 20 delt. (Overtegnet).
05.05. Geologiens dag - Ny Mølle. 15 delt.
11.05. Råbjerg Mile / Skagen Museum. 50 delt. (Overtegnet).
11.06. De vilde blomsters dag:
Kalø Slotsrsuin. 20 delt.
Kasted Mose. 30 delt.
Ringelmose Skov, Kalø 20 delt.
22.06. Vesterhavstur. Aflyst p.gr.a. manglende tilslutning.
17.08. Spøttrup. Aflyst p.gr.a. manglende tilslutning.
18.08. Romsø, Storebælts perle. 14 delt. (Fuldtegnet).
31.08. Skovsgaard på Langeland. Aflyst p.gr.a. manglende
tilslutning.
20.10. Vandretur Skanderborg - Århus. 40 delt.
03.11. Fuglsø Mose - en højmoses naturhistorie. Aflyst p.gr. a.
manglende tilslutning.
Vi finder det meget beklageligt, at det har været nødvendigt at
aflyse 4 ekskursioner, og vi har derfor rettet henvendelse til DN's
Forretningsudvalg. En løsningsmulighed kunne være, at turene
planlægges med et mindre deltagerantal og dermed højere pris
eller med en differentieret pris alt efter, hvor mange, der melder
sig. Problematikken vil blive behandlet i begyndelsen af 1997 i
Forretningsudvalget.
I en leder i Information d. 23.9.96 med overskriften "Miljø er ikke
in" sammenkædes DN's medlemsnedgang med den almindelige
danskers stadigt hurtigere zappen gennem livet. Ikke fordi naturen
er reddet og forureningen et overstået kapitel, men fordi det
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største miljøbeskyttelsesproblem i dag er håbløsheden.
Vi må derfor i fællesskab blæse nyt liv ind i hverdagen og lade
håbløsheden alene tilbage.
(Zap).
Mundelstrup, november 1996.

Søren Højager.
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