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DANMARKS NATURFREDNINGS-
FORENING

BERETNING FRA LOKALKOMITEEN FOR
ÅRHUS KOMMUNE.

D. 6. 11. 2000.

DN i modvind: "Ugen bød på den glædelige nyhed, at antallet af medlemmer i
DN er stejlt faldende". Sådan indledte Århus Stiftstidende sin
leder d. 30.04.00. Tre dage før sluttede en tilsvarende leder i
Jyllands-Posten således: "At det går slemt ned ad bakke for DN
kan brutalt sagt kun noteres som en sejr for både naturen og
miljøet, der er bedre faren uden". Tydeligere kan det ikke siges;
nogen ønsker foreningen hen, hvor peberet gror.
At ikke alle er lige begejstrede for DN's indsats, er ikke nyt, men
så unuancerede og skadefro formuleringer som de her anførte er
nu ikke hverdagskost. - Det skal ikke skjules, at der i år har været
store problemer med medlemsfastholdelsen og med regnskabet,
og sidstnævnte har da også været medvirken-de årsag til, at den
tidligere direktør er blevet afskediget. Siden har der været afholdt
et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor foreningens
nyansatte direktør - Gunver Benekou - blev præsenteret, og hvor
"Budget- og Aktivitetsplan 2001" blev godkendt. Samtidig fik
præsidenten et meget kraftigt tillidsvotum.  
Devisen for foreningens fremtid står nu lysende klar; der må
sættes tæring efter næring.

Ebbe i kassen: Ikke kun DN fattes penge, det gør amterne og kommunerne også.
Fantasien for spareforslag får dermed frit løb. Således har Århus
Amt netop besluttet at nedklassificere et antal amtsvandløb eller
delstrækninger af disse. De vandløb, der ønskes nedlagt som
amtsvandløb, er - siger amtet - primært vandløb med forholdsvis
ringe natur- og miljøværdi og/eller vandløb, hvor de tilstødende
arealer er udpeget som vådområder. Blandt disse vandløb hører
en lang række af meget høj kvalitet! Amtet ønsker med andre ord
at spare ved at overflytte udgiften til andre med mindre ekspertise
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og større omkostningsniveau. Det går kommunerne og/eller
lodsejerne naturligvis ikke frivilligt med til. 
Århus Kommune har lige lanceret et tilsvarende utraditionelt og
uigennemtænkt spareforslag; man vil sende driften af de kommu-
nale skove i EU-licitation. Heldigvis blev de rekreative interesser
reddet på målstregen, idet et flertal i byrådet vendte tommelfin-
geren nedad ved behandlingen i september. 
At have ondt i økonomien kan der være gode grunde til, men
handling i panik uden dybere reflektion er der ingen grund til;
resultatet kan blive fatalt.    

Regionplan 2001: Som nævnt sidste år har "Regionplan 2001" været til debat i dette
forår. Især 3 hovedemner har haft en central placering; det drejer
sig om:
� Byerne og trafikken
� Landskabets benyttelse
� Landskabets beskyttelse.
Da alle 3 emner også er centrale for DN, har der været stor
aktivitet blandt amtets lokalkomiteer. Resultatet er i sammen-
skrevet form blevet til hele 9 siders kommentarer. Hovedover-
skrifterne i DN's kommentarer er som følger: Agenda 21 / Hvad
vil vi med det nye århundrede? - Trafik - Vand - Skov-rejsning -
Friluftspolitik - Adgangen til det åbne land - Vindmøller -
Højspændingsledninger - Støj - Råstofindvinding - kulturhistorie.
Med Århus kommune som udgangspunkt vil flere af de over-
ordnede emner blive belyst i det følgende.

Højspændings- Århus Amt har udarbejdet et forslag til regionplantillæg og en
ledning: VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) i for-

bindelse med en planlagt 400 kV-højspændingsledning fra
Ålborg til Århus. Lokalkomiteen har nøje gennemgået det
særdeles omfattende planmateriale. Vi har vurderet, at proble-
merne i Århus kommune er yderst begrænsede, men at passa-
gerne af bl.a. Gudenådalen og Mariager Fjord i høj grad kan
medføre landskabsæstetiske forringelser. Hvor linjeføringen
berører sårbare, uforstyrrede, fredede og/eller på anden måde
landskabelige- og naturmæssige værdier har DN derfor ønsket, at
højspændingsledningerne fremføres som nedgravede kabler. Fore-
ningen anfører i den sammenhæng en lang række argumenter for
kabler. Samtidig har DN foreslået Miljø- og energiministeren, at
rapporten "Principper for etablering og sanering af højspæn-
dingsledninger" revideres, da der i de seneste år er sket en kraftig
teknologisk udvikling, der gør kabellægning til et realistisk
alternativ til luftledninger, selv på de meget høje spændingsni-
veauer. Foreningen opfordrer ministeren til at nedsætte et udvalg,
der skal se på problemet og tilbyder i den anledning samtidig sin
viden og assistance.



3

Kommuneplan: Ifølge planen skulle der have været en offentlig debat om revision
af kommuneplanen i perioden juni-sept. 2000. Debatperioden er
imidlertid udsat til begyndelsen af år 2001 for at skabe bedre
sammenhæng med andre aktuelle planovervejelser. Flere af de
centrale emner i kommuneplanrevisionen vil være af største
interesse for os. Det gælder bl.a. transportcentre, trafikløsninger
for midtbyen, sporvognsundersøgelsen, nærbanebetjening og de
bynære havnearealer. Det vil vi vende tilbage til ved næste års
beretning, og så blot benytte lejligheden her til at opfordre alle
borgere i Århus til at deltage aktivt i forårets debat. Det er vitale
problemer, der sættes til diskussion!

Nye vejanlæg m.v.: Der går stort set ikke en dag uden pressen beskriver et eller flere
store trafikproblemer eller trafikløsningsforslag. Oftest fyger det
med modsatrettede argumenter i debatten. Tilsyneladende vil alle
hurtigst muligt frem i egen bil, men ingen vil være nabo til et
større vejanlæg. For at give lidt mere konsistens bag argumenterne
har DN udgivet et lille hæfte med titlen: "Vi må videre - trafikmy-
ter til debat" (kan rekvireres ved henvendelse til foreningen, tlf.:
39 17 40 00).
Lokalkomiteen følger nøje de forskellige konkrete planer for
trafikløsninger i Århus-området. Specielt tre områder har vi
arbejdet med i komiteen i det sidste års tid.  

Motorvejshængslet: Motorvejshængslet vedrører en vej gennem Egådalen fra Søften
til Skødstrup. Allerede i 1997 kommenterede vi forslaget til dette
trafikanlæg, og vi efterlyste ved den lejlighed et bedre beslut-
ningsgrundlag. Blot at flytte et problem fra Grenåvej til Ran-
dersvej fandt vi ikke særlig perspektivrigt. Nu foreligger så
beslutningsgrundlaget i form af en omfattende og præsentabel
VVM-redegørelse. Men fortsat er manglerne iøjnefaldende og
prioriteringerne tendentiøse. Vi savner f.eks. en vurdering af
effekten af det såkaldte "trafikspring", og vi mener, at betydnin-
gen af forbedringer af den kollektive trafik er undervurderet (i
myldretiden transporteres 35% i ca. 30 busser, medens 65%
transporteres i ca. 2.000 personbiler). Endelig lever motorvejen
ifølge rapporten ikke op til målsætningen om en formindskelse af
transportarbejdet jævnfør vores forpligtigelser om reducering af
bl.a. CO2-udledningerne. 
Skal der endelig vælges mellem de forskellige linjeføringer, vil vi
foretrække B3 ("Ikea-Tæppeland-løsningen").   

Ydre ring: Den Ydre Ringvej ønskes anlagt som en 2-sporet vej mellem
Skanderborgvej i Hasselager og Ormslevvej vest for Den Jyske
Motorvej ved Åbo og med tilslutningsanlæg ved Skanderborg-
motorvejen og Den Jyske Motorvej. Ifølge Århus Amt vil tra-
fikbelastningen ikke blive så stor, at projektet kræver en VVM-
vurdering. Det har vi taget til efterretning, omend det havde været
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det optimale grundlag for en vurdering af dette vejanlægs fordele
og ulemper og dermed også mulighed for at finde eventuelle
alternative og mere bæredygtige løsningsforslag. Nu er vi henvist
til at følge sagen fra sidelinjen. Det skal dog nævnes, at en gruppe
lokale beboere har indbragt spørgsmålet om pligt til udarbejdelse
af en VVM-redegørelse for Naturklagenævnet, så muligvis er det
sidste ord i den forbindelse ikke sagt.    

Århus midtby: Mange "trafikløsninger" for Århus midtby bærer præg af mangel
på en visionær trafikpolitik med konkrete målsætninger og
langsigtede løsningsforslag. Der savnes forslag til placering af
ankomstcentre, stillingtagen til shuttlebusordninger, skinnebåren
trafik osv. osv. Senest i forbindelse med revision af kommunepla-
nen må det være et ufravigeligt krav med en sådan overordnet
plan.  

Affald: Kommunerne skal inden d. 01.01.01 lave en affaldsplan. I den
forbindelse har DN udarbejdet en vejledning med titlen: "Sådan
begrænser vi affaldet lokalt - en vejledning til lokale foreninger og
græsrødder" (kan rekvireres ved henvendelse til foreningen). I
Århus er man lidt sent ude, idet vi først for 3 uger siden modtog
forslaget til Affaldsplan for perioden 2001-2012. Høringsfasen
varer frem til d. 10.12.00, og vi er nu i færd med en grundig
gennemgang af materialet. Vi vil først og fremmest pege på
behovet for, at affaldsmængderne totalt nedsættes, dernæst vil vi
lægge vægt på, at fraktionerne til deponering og forbrænding
minimeres og sekundært, at ressourcerne til transport og behand-
ling minimeres.
På et par andre fronter har komiteen i år drøftet affaldsplan-
lægning. Det drejer sig dels om et idéoplæg til "Ny ovnlinje til
forbrænding af affald på Affaldscenter Århus, Lisbjerg" og
dels om et forslag til kommuneplanændring som netop tillader
en udvidelse af forbrændingsanlægget. Vi har indsendt bemærk-
ninger til såvel amt som kommune. I forbindelse med den
efterfølgende VVM-redegørelse har vi ønsket: 
- at der sker et samlet amtsligt syn på forbrændingskapaciteten, 
- at forbrændingsfraktionen reduceres
- at forbrænding på egentlige kraftvarmeværker vurderes
- at mulighederne for en skærpet målsætning vedrørende emis-
sionskrav vurderes
- at selve forbrændingsanlæggets fremtoning - specielt glas
  overbygningen - indgår i VVM-undersøgelsen.
Før den færdige VVM-vurdering foreligger, kan vi på ingen måde
anbefale en udvidelse, som på det foreliggende grundlag forekom-
mer såvel unødvendig som uhensigtsmæssig.

Spildevand: Lokalkomiteen er netop i gang med at behandle et forslag til
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Spildevandsplan for Århus Kommune. Resultatet af arbejdet
foreligger endnu ikke. 

Støj: Ingen mennesker er interesserede i at bo op ad støjkilder. Spe-
cielt uden for arbejdstiden prioriteres ro meget højt. Placering af
bl.a. støjende fritidsanlæg bliver af samme grund mere og mere
problematisk. I forbindelse med en udvidelse fra 880 timer/år til
4.694 timer/år på skydebaneanlægget ved Skibby har komiteen
rettet henvendelse til kommunen, for at høre, hvilken overordnet
politik kommunen har for placering af støjende anlæg. Kommunen
svarer meget pragmatisk, at man både ønsker at tilgodese de
mange borgere, som har en støjende fritidsinteresse, og samtidig
ønsker at tage størst mulig hensyn til de omkringboende. Det
mener kommunen er sket ved det anførste skydeanlæg, som er
placeret relativ langt fra bebyggelse tæt på motorvejen. I forbin-
delse med den næste kommuneplanrevision vil placeringsmulighe-
der for støjende idræts- og fritidsanlæg blive fremlagt til offentlig
debat. Det letteste for os vil være blot at sige nej til alle sådanne
anlæg, men er det løsningen? Vil resultatet så ikke bare blive en
yderligere spredning af støjende aktiviteter? 

Lokalplaner m.v.: Siden sidste årsmøde har vi kommenteret 2 lokalplanforslag.
Riis Skov: Blandet bolig- og erhvervsområde ved Riis Skov og Klinte-

gaarden. Trods omfattende protester vedtog byrådet sidste år
ovennævnte lokalplanforslag (nr. 537), men efterfølgende afgjorde
Naturklagenævnet, at planen kun er at betragte som en såkaldt
rammelokalplan. For at den skal kunne betragtes som en egentlig
lokalplan kræves på en række områder yderligere detaljering og
præcisering. Dette er nu sket med et nyt lokalplanforslag (nr. 616)
fremsendt i februar 2000. Også til dette forslag har vi fremsendt
bemærkninger, idet vor væsentligste anke vedrørende den 7 etage
høje bygning, som ønskes opført klods op ad Riis Skov, fortsat
ikke er imødekommet trods det, at netop denne bebyggelse er i
åbenlys konflikt med kommunens egen målsætning om at knytte
byen, skoven, havnen og bugten sammen, så der opnås en
arkitektonisk, landskabelig og miljømæssig helhedsvirkning. -
Lidt uventet har de protesterende fået støtte fra "Kommunens
udvalg for Bygnings- og miljøbevaring", der er et uvildigt,
rådgivende organ over for byrådet. I 11 time nemlig samme dag,
som lokalplanforslaget er på byrådets dagsorden, afgiver udvalget
en udtalelse, som slutter således: "Som følge heraf bør bygnings-
højden på den syv-etages bygning reduceres og formes, så den
tilpasses skoven." Intet tyder imidlertid på, at flertallet i byrådet
vil følge rådet, os eller målsætningen for området; de økonomiske
interesser vurderes åbenbart at være større end de mere langsigte-
de æstetiske, natur- og miljømæssige interesser.  

Ankomstcenter: Ankomstcenter ved Åhavevej i Viby (nr. 603). Dette forslag
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har været i en forudgående offentlig høring i forbindelse med et
tillæg til kommuneplanen. Ved den lejlighed anførte komiteen
bl.a.:
- Der skal etableres velfungerende busruter og mulighed for låne-
/lejecykler,
- Bygningshøjden skal begrænses
- Ankomstcenteret skal tilpasses de grønne omgivelser uden store
prangende skilte o.lign.
Det fremsendte Lokalplanforslag tilgodeser efter vor opfattelse
ikke i tilstrækkelig grad ovenstående ønsker, og vi har derfor påny
indsendt kommentarer. Altafgørende for en positiv holdning til
centeret er, at det vil resultere i en aflastning af midtbyen for
trafik. Opfyldelsen af dette krav er ikke i tilstrækkelig grad
sandsynliggjort. Endvidere vil en bygningshøjde på op til 8,5 m
virke alt for dominerende i landskabet og iøvrigt ikke opfylde
formålet med at tiltrække bilister fra motorvejen. Dette kan langt
bedre og mere diskret ske ved en skiltning placeret før motorve-
jens udmunding i Viby Ringvej. Endelig er kravet om cykeludlej-
ning ikke tilgodeset.      

Åkrogen: Åkrogen, Vejlby Risskov. En tilsvarende forudgående offentlig
høring er sket for dette område. Allerede i 1996 anførte vi, at en
dispensation fra Naturbeskyttelseslovens byggelinjer til boligbe-
byggelse i 2 etager ikke kunne anbefales; derimod så vi gerne, at
den tidligere Restaurant Åkrogen blev nedrevet. - I begyndelsen
af dette år har kommunen fremsat et nyt forslag til kommunepla-
nændring for området ved Åkrogen med et nyt forslag til bebyg-
gelse. Da forslaget fortsat ikke tager tilstrækkelig hensyn til
områdets naturværdier, og fortsat kræver dispensationer fra
Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om byggelinjer, har vi
heller ikke kunnet støtte det nye projekt. Omend der mangler et
officielt svar, tyder meget på, at heller ikke dette 2. forslag vil
nyde fremme.    

Årslev: Erhvervsområde ved Årslev. D. 17.03.98 fremsendte vi be-
mærkninger til et forslag til kommuneplanændring ved Årslev. Vi
ønsker bl.a. forslagets trafikale konsekvenser nøjere vurderet med
henblik på at finde den mindst miljøbelastende løsning. Her godt
2½ år efter indsigelsen mangler der fortsat en stillingtagen fra
kommunen.

Minicross-bane: Der har været planer om at omdanne den forhenværende losse-
plads ved Lystrupvej til et rekrativt område med beplantning og
med en minicross-bane. Komiteen har i den anledning fremsendt
kommentarer vedrørende beplantningen og samtidig argumenteret
mod et støjende anlæg placeret på denne bakke. I første omgang
vil der ske en beplantning, blive udlagt stier og opstillet læskær-
me, borde og bænke samt etableret bålplads(er). Først senere vil



7

der så blive taget stilling til, om der, når træerne er i god vækst,
også skal anlægges en minicross-bane.   

Mobilantennemast: Århus kommune har ønsket en mobilantennemast i True pla-
ceret så tæt på en skovbeplantning, at det vil kræve dispensation
fra Naturbeskyttelsesloven. Placeringen har givet os anledning til
atter at præcisere, at vi principielt ønsker antallet af master i
landskabet begrænset mest muligt. Det betyder for os, at eksi-
sterende master, skorstene m.v. skal udnyttes først, hvor det
overhovedet er muligt. I det aktuelle område står i forvejen en
sirenemast, som må kunne bruges som mobilantennemast.
Kommunens afgørelse kendes ikke, men da vi ikke har modtaget
nogen dispensationsansøgning, kan vi håbe, at skovplaceringen er
skrinlagt.     

Miljøbeskyttelses- I medfør af Miljøbeskyttelsesloven får DN automatisk tilsendt
loven: afgørelser og debatoplæg vedrørende forurenende virksomheder

og udledning af spildevand. 2 af disse sager har vi kommenteret.
Askgård: Århus Amt udsendte i foråret et oplæg til debat om muligheder og

vilkår for udvidelse af svineproduktionen på landbrugsejendom-
men Askgård i Malling. Komiteens bemærkninger vedrører
grundvandsbeskyttelsen og beskyttelsen af EF-fugle-beskyttelses-
området Norsminde Fjord. Udbringning af gylle i områder med
særlige drikkevandsinteresser kan således ikke accepteres, og der
kan endvidere opstå problemer med udsivning til Assedrup Bæk,
der på det nedre løb er højt målsat, og som har forbindelse til
Norsminde Fjord. - På baggrund af de indkomne bemærkninger er
det amtets opgave at tage stilling til, om planlægningen skal
videreføres bl.a. med en VVM-redegørelse og et regionplantillæg.

Central Soya: Havnevirksomheden Central Soya har fået tilladelse til at bruge
et antibegroningsmiddel i kølevandssystemet, men de anførte
mængder forekommer os urealistiske. I et efterfølgende svar fra
amtet anføres bl.a.: "midlet slår ikke muslingerne ihjel, men
hindrer kun at nye muslinger kommer til, så muslingerne ifølge
leverandøren forsvinder ved "naturlig" afgang." Dette svar har vi
problematiseret i en ny henvendelse, og det er herefter vort håb,
at amtet har samstemmende forventninger med os i vurdering af
den næste ansøgning om tilsætning af antibegroningsmidler.

Foamtex A/S: Det er nu snart 2 år siden, at lokalkomiteen indsendte bemærknin-
ger vedrørende tæppefarveriet Foamtex A/S specielt virksomhe-
dens kemikalieanvendelse. Trods gentagne rykkere til
ankemyndigheden, Miljøstyrelsen, er der fortsat ingen svar. I
betragtning af, at et af DN's ønsker var, at godkendelsen kun blev
givet for en 2-årig periode, er en så lang sagsbehandlingstid
aldeles utilstedelig. Bedre bliver det ikke, når vi via DN's
hovedkontor erfarer, at det mere er reglen end undtagelsen, at
sagsbehandlingen varer mindst et par år. Det må da kunne æn-
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dres?         
Naturbeskyttelses- Egentlige fredningssager forekommer kun undtagelsesvis inden
loven: for kommunegrænsen, men dispensationer fra tidligere fredninger

eller fra lovens byggelinjebestemmelser m.v. forekommer
regelmæssigt, og ofte deltager vi i diverse besigtigelser med
Fredningsnævnet i den forbindelse. 
Som anført sidste år, er vi stort set tilfredse med Frednings-
nævnets afgørelser, men vi er meget utilfredse med det mang-
lende tilsyn og den til tider ekstremt lange sagsbehandlingstid.
Denne kritik vedrører i høj grad også Århus Amts indsats. 

Årslev Engsø: Det store fredningsforslag for Årslev Engsø vest for Brabrand
Sø blev gennemgået sidste år. Det er nu over 1 år siden, at vi og
de øvrige interesserede afleverede bemærkninger til Frednings-
nævnet, og siden har vi intet hørt. Til trods herfor mener Århus
Kommune fortsat, at tidsplanen kan holde, d.v.s., at der er vand
i Årslev Engsø i foråret 2003. Skal det ønske gå i opfyldelse,
kræver det bestemt en snarlig afgørelse i Fredningsnævnet.    

Holme Bjerge: Ved en gennemgang af de gamle sagsakter i forbindelse med
fredningen af Holme Bjerge i 1967 har komiteen konstateret, at
en tillægskendelse fra 1971 vedrørende en planlagt forlængelse af
Saralyst Allé aldrig er blevet tinglyst. På den baggrund har Århus
Kommune undersøgt sagen nærmere. Da Saralyst Allé's forlæn-
gelse ikke længere søges gennemført, har Holme Bjerge-frednin-
gen den samme udstrækning, som den fik ved den oprindelige
fredningskendelse. Kommunen bekræfter samtidig, at der ikke er
noget aktuelt ønske om yderligere bebyggelse ned mod frednin-
gen, og området er ikke inddraget i diskussionerne om den
kommende revision af kommuneplanen. Arealerne er derimod
omfattet af den grønne hovedstruktur, og området er et kultur-
historisk interesseområde.

Constantinsborg: Fredningsnævnet har givet tilladelse til en såkaldt reetablering af
terræn øst for godset Constantinsborg inden for Overfred-
ningsnævnets kendelse for ådalen. DN finder, at den ansøgte
opfyldning er uforenelig med fredningens sigte da:
- arealet, der ønskes opfyldt, i dag henligger retableret med
beplantede skrænter,
- opfyldningsområdet vil komme til at ligge som et stærkt
skæmmende jorddeponi i en årrække, mens tusindvis af lastbillæs
jord deponeres, 
- området på fredningstidspunktet i 1983 henlå som et reguleret
areal efter endt grusgravning.
Naturklagenævnet har efterfølgende meddelt, at en opfyldning til
oprindeligt terræn ikke vurderes at være i strid med fredningens
formål. Den kortsigtede påvirkning af landskabet anses således
for at være af mindre betydning. Naturklagenævnet lægger
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endvidere vægt på, at der forinden skal forelægges et endeligt
detailprojekt for Fredningsnævnet til godkendelse, og at der skal
vises varsomhed ved opfyldningen mod engen mod nord.  

Fredede træer: Den efterhånden gamle sag vedrørende skamfering og fældning af
nogle fredede bøgetræer langs Strandvejen i den sydlige del af
Århus er afsluttet. Fredningsnævnet har bestemt, at der inden d.
01.01.01 skal foretages erstatningsplantning med bøgetræer af
passende størrelse til erstatning for de træer, de er fældet eller må
fældes efter nærmere aftale med skovrideren. Der er endvidere
udarbejdet en plejeplan for de fredede bøgetræer, og nævnet har
samtidig præciseret, at fredningen af bøgebevoksningen på
skrænten også omfatter bøgeopvæksten under de gamle træer.
Omend der vil gå adskillige år, inden beplantningen igen fremtræ-
der som et ubrudt grønt bælte, er vi meget tilfredse med afgørel-
sen.

Jelshøj: Indenfor Jelshøj-fredningen har komiteen efterhånden flere
gange været til besigtigelser i forbindelse med diverse ulovlige
placeringer af skure m.v. Nyeste sag vedrører et skur placeret højt
i terrænet og således synlig både fra kommunevejen og fra Jelshøj
og altså i klar strid med fredningens bestemmelser. Efter at
lodsejeren har anket Fredningsnævnets afslag til Naturklage-
nævnet, har dette nu truffet endelig beslutning: Skuret skal være
nedrevet senest d. 24.11.00.

Kasted Kirke: I forbindelse med et Fredningsnævnsmøde d. 17.03.99 ved
Kasted Kirke blev en beplantning i strid med bestemmelserne i
kirkeomgivelsesfredningen fra 1953 påtalt. Trods talrige rykkere
er der fortsat ikke sket en endelig afklaring vedrørende beplant-
ningen omkring kirken. D. 20.09.00 har amtet videresendt sagens
akter til Fredningsnævnet, som forhåbentlig snarest foretager den
endelige sagsbehandling.    

Strandhusvej: Kontinuerligt igennem 22 år har lokalkomiteen behandlet for-
skellige overgreb ved den tidligere naturskønne sti/vej langs
Egåen mellem mellem dennes udløb og Brovej. Desværre har
anstrengelserne ikke stået mål med resultaterne! Vor sidste
henvendelse er fra 22.04.00 og vedrører forskellige indgreb på
arealet mellem åen og Strandhusvej bl.a. opfyldning med flere
vognlæs jord direkte ud i tagrørsbevoksningen i strid med
Naturbeskyttelseslovens åbyggelinjebestemmelser. Amtet har
endnu ikke reageret på henvendelsen.

Beder/Fulden: Lokalkomiteen er blevet gjort opmærksom på, at nogle våd-
områder syd for Århus er drænet væk, og at der er foretaget
terrænændringer m.v. Området er kendt for at huse en stor
bestand af løvfrø. Århus amt har behandlet sagen, og vi vurderer
nu, om resultatet er tilfredsstillende. 
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Reklamer: Gennem flere år har komiteen kæmpet for, at Naturbeskyttel-
seslovens restriktive bestemmelser om friluftsreklamer bliver
overholdt, men indtil videre uden de store resultater. Tværtimod
har vi fået en række afgørelser fra Naturklagenævnet, som
desværre direkte tilsidesætter Skov- og Naturstyrelsens generelle
vejledning samt for et enkelt skilts vedkommende også Skov- og
Naturstyrelsens konkrete vurdering. På trods heraf vil vi fortsat
kæmpe for, at Danmark ikke kommer til at ligne f.eks. Spanien,
hvor mange smukke områder og udsigtspunkter er skæmmet af
dominerende og uskønne reklamer.  

Strandbeskyttel- Siden 1937 har Danmark haft en 100 m bred strandbeskyttel-
seslinje: seslinje, som skal sikre kysten mod bebyggelse eller andre

ændringer i tilstanden. Da presset på vore kyster siden er steget
kraftigt, har Folketinget i 1994 vedtaget, at den gældende linje
skal udvides til 300 m. En såkaldt Strandbeskyttelseskommission
skal gennemgå alle Danmarks kyster for at fastlægge den nye linje
med skyldig hensyn tl den nuværende udnyttelse.  
I foråret 2000 forelå kommissionens udkast til den nye linje i
Århus amt, og vi har nøje gennemgået forslaget for så vidt angår
Århus kommune. Nogle af de kystområder, der er udeladt i
forslaget, forekommer os ikke velbegrundede, og vi har derfor
anmodet kommissionen om en revurdering. Efter stillingtagen og
behandling af de mange høringssvar vil den nye strandbeskyttel-
seslinje samlet træde i kraft for hele amtet.

Skovrejsning: I forbindelse med et meget omfattende skovrejsningsprojekt vest
for Århus kaldet True Skov har lokalkomiteen deltaget i et
orienteringsmøde sammen med andre grønne foreninger afholdt af
Silkeborg Statsskovdistrikt. Det er vort indtryk, at skovdistriktet
lytter meget til de lokale forslag og kommentarer, og følger dem,
hvor det er realistisk. - Vi er blevet lovet en plan for de eksi-
sterende og kommende grønne hovedstier i området. I tilknytning
til DN's kampagne om adgangen til det åbne land ser vi på
mulighederne for et stiforløb, der kan forbinde True Skov med
stierne i Århus Ådal eventuelt via Lyngbygård Ådal. 

Samarbejde: En vigtig forudsætning for komiteens arbejde er samarbejde
specielt med de berørte myndigheder. Det mere formelle sam-
arbejde beskrives nedenfor. 

Århus kommune: Vores samarbejdsrelationer til Århus kommune vedrører næsten
udelukkende Mag. 2. afdelings områder. Vi er repræsenteret i
afdelingens 3 Naturbrugerråd og i det mere tværgående
Økologisk Forum. Derudover mødes vi en gang om året med
relevante embedsmænd fra Teknisk forvaltning for at drøfte
fælles problemstillinger. Af større emner fra i år kan bl.a. nævnes
Kommunens Grønne Regnskab, Bekæmpelse af bjørneklo,
Havneudvidelsen og Byggelinjeadministration.
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Senere i denne måned er vi sammen med andre grønne orga-
nisationer indbudt til et møde om "Århus Kommunes Miljø-
handlingsplan 2000-2003" med følgende hovedtemaer:
� Miljøindikatorernes egnethed som grundlag for at opstille
"kvantitative pejlemærker" for kommunens mål
� Ambitionsniveauet af pejlemærkerne.

Århus Amt: Samarbejdet med Århus Amt foregår især i Det Grønne Råd.
Inden for det sidste år har der været afholdt 5 møder, hvoraf 2 har
været med efterfølgende ekskursion. Hovedemnerne har været:
Naturforvaltningsprogram 2000, Regionplan 2001 og
Vandløbspleje/-restaurering.
DN har endvidere deltaget i et seminar i januar med titlen: "Det
Grønne Råd som den Grønne Tråd - Amtet og en bæredygtig
udvikling".
På miljøområdet tog vi sidste år initiativ til et møde m.h.p. en
kvalificering af miljøgodkendelserne. Vi ønskede bl.a. større
læsevenlighed samt kortere godkendelsesperioder i de tilfælde,
hvor der er tvivlsomme eller uafklarede forhold. Vi kan nu glæde
os over, at der er sket en klar forbedring i forbindelse med et par
af de sidste afgørelser.   

Lokalkomiteen: Medlemsgrundlaget for lokalkomiteens arbejde er som i den
øvrige del af landet vigende; i Århus Kommune er der nu godt
8.500 medlemmer. 
Lokalkomiteen har deltaget i årets 2 kampagner:
� Stier og markveje
� Kirkens klipper - forfædrenes hegn om middelalderkirkerne.
Specielt sidstnævnte kampagne har givet spændende resultater,
som nu sammen med hele landsregistreringen er ved at blive
behandlet til en samlet rapport. Ud af kommunens 39 middel-
alderkirker har vi besøgt de 34. Desværre bekræfter materialet
kun alt for godt mistanken om, at det står sløjt til med pasningen
af mange af digerne. Registreringen kan forhåbentlig være med til
at sætte fokus på problemet og vende udviklingen. Lokalkomiteen
vil senere tage stilling til, hvilke menighedsråd, det især vil være
vigtigt at få i tale.
Næste års landsdækkende kampagne får overskriften: 
� Danmarks fredninger.

Internationalt Lokalkomiteen deltager i DN's Nord-Syd arbejde, idet to med-
arbejde: lemmer er med i Durban-støttegruppen. Specielt i Durban er der

voldsomme luftforureningsproblemer fra et industriområde med
tung kemisk industri. Gruppen hjælper lokale miljøgrupper med
oplysninger om de styringsværktøjer, vi har indarbejdet i Dan-
mark. Til gengæld får vi ny inspiration og nye synsvinkler på
vores arbejde i DN.     

Tak: Jeg vil som sædvanlig benytte denne lejlighed til at rette en varm
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tak til foreningens mange medlemmer samt øvrige samarbejds-
partnere i andre grønne organisationer, i Århus Kommune og i
Århus Amt. Uden deres hjælp kunne DN's arbejde for beskyttelse
af vor natur og miljø simpelthen ikke gennemføres.  

Medlemsarran- I sæsonen 1999/2000 har lokalkomiteen tilbudt følgende arran-
gementer: gementer:

11.01. Fremvisning af Naturhistorisk Museum bl.a. med udstillin-
gen: "Danmarks fugle - flere eller færre?"
18.03. Vandretur til Sukkertoppen og Mossø.
25.03. Ekskursion til DMU, Kalø.
09.04. Vandretur ved Moesgaard, Giber Å, Vilhelmsborg og
Holme Bjerge.
14.04.-26.04. Påsketur til Galapagosøerne.
07.05. Forårsblomster i den østjyske skov.
04.06. Bustur til Livø.
17.06. Tur til Vorsø i Horsens Fjord.
30.07. Sommeraften på Kalø.
13.08. På tur efter snapseurter bl.a. ved Spøttrup.
21.09. Den klemte natur langs Egåen (i samarbejde med FO)
05.11. Vandretur omkring Gyllingnæs.

Fat mod: År 2000 vil som nævnt i indledningen næppe blive husket som det
bedste år i foreningens snart 90 årige levetid. Hertil har negativ
presseomtale og rod i økonomien fyldt alt for meget. Men arbejdet
med sikring af et rent miljø og en rig natur er ikke blevet mindre
eller mindre relevant. Så modgangen kan forhåbentlig vendes til
noget positivt. Under alle omstændigheder bliver mulighederne for
indflydelse fremover styrket. Den såkaldte Århuskonvention om
offentlighedens adgang til miljøoplysninger får nemlig en række
konsekvenser for foreningens arbejde. Fra 01.09.00 er der sket
det, at DN i langt flere afgørelser end tidligere får direkte
underretning og klageret. Der er altså også fremover nok at tage
fat på. Lad derfor ikke mismodet og resignationen sejre. Skal der
ske nedskæringer, skal det være de rigtige steder. Det er hverken
de kommunale skove, de amtslige vandløb eller DN's indsats for
et rent miljø og en rig natur.

Tilst, november 2000

Søren Højager,
Mejløvænget 4, 8381 Tilst,

Tlf.: 86 24 25 21.
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LOKALKOMITEEN FOR ÅRHUS KOMMUNE.

Sammensætningen, november 2000: 

Formand: Søren Højager, Mejløvænget 4, 8381 Mundelstrup.
Tlf.: 86 24 25 21.

Næstformand: Kurt Dalsgaard Sørensen, Regenburgsgade 7 2.tv., 
8000 Århus C. Tlf.: 86 18 78 40.

Hans Christrup, Vestre Ringgade 126 1.tv., 8000 Århus C.
Tlf.: 86 12 93 80.
Jesper Hansen, Viggo Stuckenbergs Vej 19  2.tv., 8210 Århus V.
Tlf.: 86 10 30 35.
Jens D. Holbech, Marselisborg Allé 32 4., 8000 Århus C.
Tlf.: 86 19 50 91.
Birgit Tejg Jensen, Porsbakken 15, 8520 Lystrup.
Tlf.: 86 22 12 52.
Eva Kullberg, Kalkærparken 117, 8270 Højbjerg.
Tlf.: 86 27 84 85.
Jens Laursen, Kirkevænget 60, 8310 Tranbjerg.
Tlf.: 86 29 35 30.
Mads Sørensen, Holme Møllevej 24E 1.tv., 8260 Viby J.
Tlf.: 86 14 45 64.

Suppleanter m.v.: Ina Carøe, Højmarkvej 43 2.tv., 8270 Højbjerg.
Tlf.: 86 72 57 08.
Christian Halgreen, Bogensegade 6, 8000 Århus C.
Tlf.: 86 19 15 19.
Elsebeth Hansen, Mellemtoften 5, 8250 Egå.
Tlf.: 86 22 04 40.
Rebekka Knudsen, Ladegårdskollegiet, Skejbyparken 370 1,5,
8200 Århus N. Tlf.: 87 41 03 13.   
Nina Matthesen, Tornhøjvej 89, 8260 Viby J.
Tlf.: 86 28 98 92.
Søren Poulsen, Karetmagertoften 21, 8270 Højbjerg.
Tlf.: 86 29 72 17.


