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DET USTYRLIGE KLIMA
Næsten dagligt hører vi om klimaforandringer, stigende temperaturer, klimaskabte
naturkatastrofer etc., og vores egen miljøminister holder møder med international
deltagelse på Grønland for at vise, hvor meget gletsjerne trækker sig tilbage på grund
af miljøbetingede klimaændringer. Konsekvenserne bliver samtidig yderst
nærværende, når man f.eks. hører, at et kommende byggeri på Århus Havn skal tage
højde for en højere vandstand end i dag. - Der er fra mange sider sat fokus på klimaet.
Denne øgede fokus har nu også sat sig tydelige spor i den danske befolkning. Ifølge
en undersøgelse udført for Ugebrevet A-4 indtager kampen mod de globale
klimaforandringer andenpladsen på danskernes liste over de vigtigste politiske
dagsordener kun overgået af kvaliteten af de offentlige serviceydelser. Om end
baggrunden er noget dyster, ser det således ud til, at miljøspørgsmål fremover vi få en
mere central placering i den politiske debat. En hårdt tiltrængt opprioritering.
ILTSVIND
Sommeren og eftersommeren 2006 blev langt over gennemsnittet, vil mange sige.
Men desværre har det varme, rolige vejrlig også en negativ side. Iltsvind har også i år
ramt flere områder først og fremmest de mere lukkede fjordsystemer som Mariager
Fjord og Norsminde Fjord. Disse vandsystemer kan simpelthen ikke klare at skulle
modtage så store mængder næringssalte fra de tilstødende landarealer, og slet ikke
under de nuværende klimatiske betingelser.
DN har i den sammenhæng problematiseret amtets administrationspraksis vedrørende
de såkaldte screeninger af husdyrbrug med Randers Fjord som eksempel. Vores
hovedanke går på, at amtet ved godkendelser af udvidelser ikke medtager den
såkaldte kumulative effekt. Amtet er forventeligt ikke enige med os i kritikken, men
Amtsborgmesteren skriver dog, at han forstår DN’s bekymring, ”men den udspringer
efter min opfattelse af frustration over, at planloven og bestemmelserne om VVMscreening ikke er tilstrækkelig til at sikre det ydre miljø mod påvirkning fra
landbrug”. I en senere svarskrivelse fra Amtsborgmesteren anføres videre: ”Vores
administration på husdyrområdet og dermed beskyttelsesniveauet er tæt knyttet til de
målsætninger, der er fastsat i Regionplanen (som for vand- og naturområdet vil være
gældende til udgangen af 2009). Så vidt vi kan se, sker der en sænkning af dette
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beskyttelsesniveau for såvel vores tørre kvælstoffølsomme naturområder, som søer og
kystområder.
For så sårbare kystområder som Mariager Fjord og Randers Fjord kan vi i Århus
Amt kun komme frem til, at der efter 1. januar vil blive en meget mere lempelig
administrationspraksis af næringssalttilførsel fra dyrkning af jorden, og dermed
risiko for en mertilførsel som langt overstiger det niveau, som Århus Amt hidtil har
anset for ikke at give en væsentlig miljøpåvirkning.”
Klar tale men i sandhed uhyggelig læsning!!!
Spørgsmålet ligger nu til afgørelse i Naturklagenævnet.
FREMTIDENS FORVALTNING AF NATUREN OG AREALANVENDELSEN
I DET ÅBNE LAND
D. 1. januar 2007 træder strukturreformen i kraft. Det betyder, at overordnede
opgaver til sikring af Danmarks internationale forpligtigelser, nationale interesser og
teknisk komplicerede sager fremover varetages af staten, mens de øvrige opgaver på
natur- og miljøområdet overgår fra amterne til kommunerne. Det gælder bl.a.
varetagelse af beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer, friluftsreklamer,
fredninger, tilsyn og håndhævelse samt gennemførelse af handleplaner for EU’s
internationale naturbeskyttelsesområder, de såkaldte Natura 2000-handleplaner.
Et af de helt store spørgsmål bliver, om kommunerne er i stand til at forvalte de
modsatrettede hensyn til benyttelse og beskyttelse af naturen og det åbne land eller
vil prioritere kortsigtede lokaløkonomiske interesser højere end miljøet og naturen.
Der er ingen tvivl om, at der i den kommende tid i højere grad end nogensinde er
brug for, at DN nøje følger den kommunale sagsbehandling og vil råbe op, hvis
hensynet til miljøet og naturen nedprioriteres.

DN’s ARBEJDE I ÅRHUS KOMMUNE
ÅRHUS KOMMUNENS MILJØINDSATS
Århus Stiftstidende har i juli måned bragt en længere artikelserie om ”århusiansk
miljøpolitik”. I den forbindelse har vi peget på en række mangler i kommunens
overordnede mål og miljøpolitik bl.a. inden for trafik og transport, affaldsbehandling,
klima, vandløb og bynære grønne oaser. I en efterfølgende leder med overskriften
”Miljøindsats for ringe” anføres bl.a.: ”Miljøindsatsen bliver et stadigt vigtigere
parameter i profileringen af Århus over for både nuværende borgere og tilflyttere.
Bæredygtighed bør derfor præge dagligdagen i vuggestuer, skoler, plejehjem – og
den kommunale administration. En forudsætning for, at det lykkes er, at politikerne
tager opgaven alvorligt”.
Netop på baggrund af denne artikelserie har byrådet i august haft en drøftelse med
fokus på følgende 6 temaer:
• Miljøledelse
• Trafik som indsatsområde
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•
•
•
•

Mere økologi
Dogme 2000 (vedrørende forpligtigende samarbejde med andre kommuner)
Bæredygtigt byggeri på havnen
Miljø- og sundhedsvurdering.
Alle i byrådet er tilsyneladende enige om vigtigheden af de rejste temaer, så
fundamentet for det videre arbejde er til stede. Det er så op til os og alle andre
miljøinteresserede at sørge for, at de mange positive tilkendegivelser også resulterer i
konkrete handlinger. Vi vil også her gøre, hvad vi kan, for at dette sker.
GRØNT RÅD
Med hjemmel i Naturbeskyttelsesloven har der hidtil været et såkaldt Grønt Råd i
amtet, hvor interesseorganisationer som f.eks. DN har haft mulighed for at drøfte
principielle spørgsmål inden for lovens rammer. Dette råd ophører pr. 01.01.07 med
amternes nedlæggelse.
Som nævnt ovenfor betyder kommunalreformen, at kommunerne overtager de
væsentligste dele af amternes natur-, miljø- og planarbejde. Det vil derfor være
naturligt, at der oprettes tilsvarende grønne råd på kommuneniveau, og vi har derfor i
flere sammenhænge anmodet kommunen om at igangsætte arbejdet med oprettelse af
et kommunalt Grønt Råd. Konkret forestiller vi os, at rådet bl.a. kan arbejde med
følgende:
• At rådgive om de nye natur- og miljøopgaver
• At bidrage med lokalkendskab og specialiseret viden om kommunens natur,
miljø og landskabsforhold
• At komme med idéer til udvikling af kommunen
• At skabe bedre løsninger af naturforvaltnings- og naturbeskyttelsesprojekter
• At legitimere og fremme borgerinddragelse
• At gøre kommunen attraktiv som grøn bosætningskommune.
Forslaget er blevet taget vel imod, og den ansvarlige rådmand har allerede henvist
spørgsmålet om en politik for byens grønne oaser (se senere) til det forhåbentlig
kommende grønne råd. Nu mangler vi så bare, at hele byrådet giver grønt lys for
etablering af dette råd.
SPILDEVANDSPLAN
I december sidste år fremsendte vi vore kommentarer til kommunens forslag til
Spildevandsplan 2006 – 2009. Kommentarerne koncentrerede sig om følgende
temaer:
• Centralisering fra 14 til 2 renseanlæg
• Bedre vandkvalitet i Brabrand Sø, Århus Å og Århus Havn
• Indsatsen i det åbne land
• Klimaforandringer.
Hvad angår centraliseringen svarer kommunen, at der herigennem spares 40% af
driftsbudgettet, svarende til 29 mio. kr. årligt, som så kan medvirke til realisering af
planens øvrige tiltag på miljøområdet. Det er vurderet, at de kompenserende
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foranstaltninger, der skal sikre en fortsat god miljøtilstand i Egå og Giber Å, udgør en
marginal del af den opnående driftsbesparelse.
Med hensyn til den forbedrede vandkvalitet vil kommunen i efteråret 2006 fremlægge
et detaljeret forslag til opnåelse af en forbedret rekreativ anvendelse af de nævnte
områder. Dette forslag vil vi naturligvis vurdere og eventuelt kommentere, når vi får
mulighed for det.
Endelig svarer kommunen, at den har indledt et samarbejde med Århus Amt med
henblik på at beskrive landbrugets udledninger, og at centraliseringen af renseanlæg
medfører en reduktion af CO2-udledningen på 10 % til gavn for miljøet.
Et kritikpunkt om manglende borgerinddragelse er taget til efterretning.
BIOETHANOLANLÆG PÅ STUDSTRUPVÆRKEY
I foråret udsendte Århus Amt et debatoplæg om etablering af et anlæg på
Studstrupværket til kommerciel produktion af bioethanol til transportbrændstof.
Forslaget rummer mange problematiske forhold, hvor vi har koncentreret os om den
forventede udledning af næringsstoffer til Århus Bugt / Kalø Vig.
I oplægget anføres:
Kalø Vig er en meget følsom recipient og er udlagt med en skærpet målsætning.
Denne målsætning er ikke opfyldt på grund af hyppige og meget omfattende iltsvind,
der skader dyre- og plantelivet.
Udledningen af renset spildevand vil bidrage i negativ retning i forhold til
vandkvaliteten i Kalø Vig.
På den baggrund og på baggrund af de regelmæssige og markante iltsvindsperioder
med deraf følgende fiskedød i Århus Bugt / Kalø Vig er det for os helt uacceptabelt at
tillade yderligere næringsstofpåvirkninger endda ”importeret” fra andre områder.
En eventuel tilladelse vil endvidere være i konflikt med den netop vedtagne
Regionplan 2005, hvori der bl.a. står: ”Tilførslen af fosfor fra alle kilder skal søges
reduceret mest muligt”. Områdets nuværende uacceptable tilstand er endvidere
beskrevet i den såkaldte Basisanalyse del II. Ifølge denne vil Århus Bugt / Kalø Vig
næppe nå målsætningen inden for den fastsatte tidsramme, år 2015. Det bliver derfor
nødvendigt med yderligere miljøtiltag for at kunne leve op til EU’s krav. Etablering
af et bioethanolanlæg ved Studstrupværket vil uvægerligt trække udviklingen i en gal
retning, og vi har derfor ikke kunnet anbefale at lægge et bioethanolanlæg ved
Studstrupværket.
Trods mange protester er amtet i gang med den videre proces i form af udarbejdelse
af regionplantillæg, VVM-redegørelse og miljøgodkendelse.
EGÅ ENGSØ OG EGÅDALEN
Planerne for naturgenopretningsprojektet i Egådalen blev her i sensommeren truet af
nye amtslige besparelser, men heldigvis blev der i sidste øjeblik fundet en løsning på
de økonomiske problemer. Resultatet kan allerede nu ses, idet Egåens løb i slutningen
af september blev spærret ved Lystrupvej, så søen nu er under langsom dannelse. Den
officielle indvielse forventes at ske 20. oktober. - Via midler bl.a. skaffet til veje via
Danmarks Naturfredningsforening bliver der et stiforløb rundt om den nye engsø
samt mulighed for formidling af områdets kultur- og naturværdier.
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I en landskabsplan for hele Egådalen beskrives de områder, som skal værnes, og der
anvises, hvorledes dalen kan gøres mere tilgængelig for rekreativ udnyttelse.
Oprindelig var det meningen, at dette skulle konkretiseres i Geding-Kasted-området i
2006, men det er blevet forsinket. Når det går i gang, vil vi følge processen tæt og
bidrage med ideer til det videre arbejde.
BYENS GRØNNE OMRÅDER
Botanisk Have: Sidste år blev der afholdt en offentlig høring vedrørende den
fremtidige anvendelse af Botanisk Have. DN’s kommentarer fokuserede på følgende:
• Parkens areal må ikke formindskes men skal derimod forøges
• Ingen parkeringsanlæg bygget ind i bakkerne under Botanisk Have.
På baggrund af høringen har Mag. 2. Afdeling udarbejdet en indstilling til byrådet,
hvori der bl.a. lægges op til en fredning af Botanisk Have. Det er kendt fra flere andre
byer bl.a. København, at netop en egentlig fredning med dertil hørende plejeplan er
den mest langsigtede og bedste måde til beskyttelse og bevarelse af større bynære
parkområder. Men forslaget blev bestemt ikke støttet af direktøren – Thomas Bloch
Ravn - for Den Gamle By. I et læserbrev oprulles et sandt skrækscenario for områdets
fremtid, hvis der gennemføres en fredning. En fredning vil ifølge T. B. Ravn risikere
at fjerne dispositionsretten fra folkevalgte århusianere til embedsmænd i København,
som samtidig tror, at museet er et alderdomshjem! Lokalkomiteen benyttede dette
frontalangreb på fredningsinstrumentet til en saglig information om, hvordan man
netop kan bruge fredning som den mest sikre vej til beskyttelse ikke bare af den
bevaringsværdige vilde natur men også af de bevaringsværdige kulturskabte
parkområder i de større byer. - Ved det efterfølgende byrådsmøde måtte vi desværre
konstatere, at der langtfra var flertal for fredningsløsningen, men heldigvis heller ikke
flertal for parkeringsanlægget under haven. Samtidig blev der givet grønt lys for en
udvidelse af Den Gamle By ned mod Ceres-krydset samt placering af Plakatmuseet i
samme område trods flere gode argumenter for en anden placering af sidstnævnte, der
jo ikke er en naturlig del af Den Gamle By’s kerneydelse.
Vi vil fortsat arbejde for, at de mest bevaringsværdige af kommunens parkområder
sikres bedre for fremtiden, end tilfældet er i dag. Fredningsinstrumentet kan i flere
tilfælde være det bedste værktøj. Vi vil samtidig fortsat argumentere for, at Århus
Kommune udarbejder en egentlig politik for alle de bynære grønne arealer.
De grønne oaser: Med dette begreb tænker vi især på de mindre og dermed mere
upåagtede små, grønne områder omgivet af bymæssig bebyggelse. Som eksempler på
truede områder kan nævnes Klosterhaven ved Vor Frue Kirke, ”Æblehaven” ved
Gustav Wieds Vej og de grønne områder ved Vestervang-bebyggelsen. For sådanne
områder er det ikke fredning, der vil være relevant, men derimod en klar målsætning
efterfulgt af en overordnet og tydelig politik. Lokalkomiteen deltager gerne i
forarbejdet til en sådan politik.
Grønne korridorer: Flere steder i byen vil der med små indgreb kunne skabes grønne
korridorer og forbindelsesmuligheder mellem allerede eksisterende grønne områder.
Også dette felt har vi set på i lokalkomiteen og skitseret nogle enkelte forløb. Men vi
har her et stort behov for at få flere med i arbejdet såvel blandt egne medlemmer men
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også gerne fra andre tilsvarende foreninger og lignende som f.eks. Friluftsrådet,
Dansk Vandrelaug, Lokalrådene, Naturpatruljerne og Dansk Cyklist Forbund.
De grønne korridorer som gerne må suppleres med tilsvarende blå (regnvand behøver
ikke nødvendigvis at blive ledt ned i nærmeste kloak!) vil også være naturlige at
inddrage i en samlet grøn politik f.eks. som en del af kommunens Agenda 21-arbejde.
LOKALPLANER M.V.
Ny etagebolig-bebyggelse ved Sønderhøj i Viby: I forbindelse med et debatoplæg
indsendte vi sidste år nogle bemærkninger specielt vedrørende en såkaldt
”bevaringsværdig beplantning”, som ifølge debatoplægget skulle fældes, for at
forslaget kunne gennemføres. Siden er der udsendt et lokalplanforslag (nr. 772), hvori
der står, at ”… denne beplantning vurderes ikke længere at have bevaringsværdig
kvalitet og tillades derfor fældet …”. Det er korrekt, at det omtalte område bærer
kraftig præg af manglende pleje, men det retfærdiggør ikke, at kommunen blot lader
motorsaven råde. Var viljen til stede, kunne træerne have været integreret i
planforslaget, hvilket vi har gentaget i vore bemærkninger.
Bolig- og centerområde ved Kolt Østervej: Ifølge et debatoplæg skal den højeste del
af et nyt byggeri placeres tættest på et eksisterende mindre skovområde. Vi kan ikke
helt se fordelen ved denne beslutning. Skal skoven kunne fungere og have karakter af
skov, er det for os at se mere nærliggende at placerede den laveste del af byggeriet
tættest på skoven. Vi har derfor anmodet om, at byggehøjderne i de enkelte
delområder revurderes.
Boligområde ved Skæring Hedevej: I et debatoplæg foreslår kommunen, at et område
udlagt som offentligt tilgængeligt, rekreativt område ændrer status til boligbebyggelse. Siden 1990 er der bygget mange hundrede nye boliger, ny kirke og stort
supermarked nord for Skæring Hedevej, og der er planer om endnu flere boliger. Vi
finder derfor, at området skal fastholdes som et offentligt grønt område imellem de
mange byggerier. Omgivelserne er i forvejen belastet af trafikken på både Grenåvej
og Skæring Hedevej. Århus Kommune har efterfølgende meddelt, at den påtænkte
lokalplansag er stoppet, så længe der ikke kan inddrages et større areal til
byudvikling. Beboerne vil således, i hvert fald indtil videre, kunne se forårets første
vibe lande på marken, hvor den plejer.
Erhvervsområde ved Årslev: I 1998 fremsendte vi bemærkninger vedrørende
planerne om at etablere et erhvervsområde ved Årslev. I bemærkningerne står bl.a., at
virksomheder med udpræget transportbehov i højere grad skal placeres med adgang til
jernbane og/eller havn end med adgang til motorvejsnettet. Denne bemærkning gælder
naturligvis også det transportcenter, som nu tilsyneladende er under projektering. Der
kan bestemt være fornuft i en placering af et sådant center ved Årslev, men det må være
et ufravigeligt krav, at der bliver mulighed for skinnebåren transport.
AREALER I ÅRHUS ÅDAL VEST FOR ÅRSLEV ENGSØ
Det arbejde, vi startede for godt et år siden vedrørende en registrering af
naturværdierne og truslerne i området omkring Lillering Skov, Tåstrup Sø og Mose,
Stenskov og Søskov, er fortsat i år, og nærmer sig nu en afslutning. Det er imidlertid
fortsat for tidligt at sige, hvad arbejdet helt konkret vil munde ud i.
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NATURBESKYTTELSESLOVEN
Regelmæssigt inddrages lokalkomiteen i afgørelser i forbindelse med Naturbeskyttelsesloven. Det vil føre for vidt at omtale alle disse sager her; vi har i stedet valgt et
lille udpluk til illustration af sagernes mangfoldighed.
Friluftsreklamer i det åbne land: Danmark har en særdeles restriktiv lovgivning
vedrørende reklamer i det åbne land. Det er vi mange, der er glade for, men desværre
ikke alle. Regelmæssigt konstaterer vi nemlig, at nye ulovlige og skæmmende
reklamer dukker op i det åbne land. Nogle reklamer har endda ingen tilknytning til en
nærliggende virksomhed men må nærmest betragtes som rene provokationer. Det
gælder f.eks. et stort tre-fløjet jernstativ nær Kolt med plads til tre reklamer. På den
første plads står ”Køb denne plads nu og bliv set i reklamen” på den anden plads
reklameres for ”Investering i Bulgarien”. Alle den slag lovovertrædelser videregiver
vi til Århus Amt, der til vor store tilfredshed har taget alle vore anmeldelser alvorligt
og udsendt de fornødne påbud.
Vandhul ved Viborgvej: Flytning af et vandhul på hjørnet af Viborgvej og
Sommervej lever efter vores opfattelse ikke op til kravene i dispensationen, hvilket vi
har påpeget. Amtet har lovet efter en besigtigelse januar i år at vende tilbage med en
stillingtagen. Den afventer vi fortsat!
Røverhøjen: Sagen om det fredede fortidsminde – Røverhøjen – nær Strandvejen
(omtalt ved sidste årsmøde) er siden behandlet af Kulturarvsstyrelsen. Det handler
bl.a. om en efterfølgende dispensation. Til det anfører styrelsen: For at Røverhøjen
ikke skal lide mere overlast, ser styrelsen ikke grund til at fjerne støttemuren og
retablere foden. Til gengæld påbydes, at et lysarmatur fjernes. Styrelsen skriver
videre, at der er tale om en alvorlig overtrædelse af forbudet mod at ændre
fortidsminder.
Vingård ved Norsminde Fjord: Århus Amt har givet dispensation fra den ellers
restriktivt administrerede strandbeskyttelseslinje til plantning af vinstokke og
opsætning af trådhegn ved Norsminde Fjord. I forbindelse med vinproduktionen er
der endvidere ønske om opførelse af en mindst 1.000 m2 stor toetages
produktionsbygning ligeledes inden for strandbeskyttelseslinjen. Via DN’s
repræsentant i Jordbrugskommissionen har vi protesteret mod dette byggeri, som vi
finder fuldstændig malplaceret i det smukke kuperede fjordlandskab. I
Kommissionens svar til Århus Amt anføres, at Kommissionen finder det usædvanligt
at opføre en så stor driftsbygning og i to etager i forhold til ejendommens størrelse.
Denne udtalelse betyder antagelig, at amtet ikke giver den nødvendige dispensation
fra strandbeskyttelseslinjen. Skulle det modsatte være tilfældet, vil lokalkomiteen
givetvis anke afgørelsen.
Udsigtsfredet mark ved Skæring Bæk: Ved forrige årsmøde omtalte vi en beplantning
ved Skæring, der efter vores mening er i strid med fredningskendelsen, der skal sikre
det frie udsyn ved, at arealerne vedblivende skal være engarealer og dyrkes
landbrugsmæssigt som før fredningstidspunktet. Fredningsnævnet og Naturklagenævnet mente, at beplantningen var naturlig indvandret og dermed lovlig. Vi mente,
at den var plantet og dermed ulovlig. I mellemtiden er der foretaget et uvildigt syn og
skøn, og på den baggrund har Naturklagenævnet nu meddelt, at det ikke mere vil
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bestride, at væsentlige dele af bevoksningen må anses for plantet, og sagen hjemvises
derfor – nu to år senere - til fornyet behandling i Fredningsnævnet.
Spejderlejr ved Skæring Strand: I forbindelse med en udstykning af en tidligere
spejderlejr mener vi, at Århus Kommune skal respektere en lokalplan, som dækker
området ved Studstrupværket og de omliggende områder. Da vi er af den opfattelse,
at lokalplanen overtrædes, har vi klaget til Naturklagenævnet, hvor klagen dog
forsvandt i deres system! Ved et tilfælde opdagede vi dette og fik sendt klagen på ny.
Samtidig fik Naturklagenævnet en ny sagsbehandler på sagen, og vor klage ligger nu
til udtalelse i kommunen. Vi holder fast, fordi vi mener, at stedets rekreative
betydning er vokset stærkt i takt med 90’ernes omfattende boligbyggeri og
boligtilvæksten i baglandet.
DN-PROJEKTER
Medlemmernes Dag: D. 03.12.06 afholdt vi for første gang et arrangement kaldet
Medlemmernes Dag, hvor komiteen på en større stand i Bruuns Galleri fik mulighed
for at fortælle de mange julehandlende om foreningens arbejde samtidig med, at vi
forsøgte at udvide medlemskredsen og kredsen af aktive. Der var endvidere mulighed
for at deltage i forskellige konkurrencer og få forskellige materialer om DN’s virke
såvel lokalt som nationalt.
Affald: DN arrangerer hvert år en landsindsamling af affald. I år fandt denne sted på
en noget regnfuld dag d. 26.03.06. Sammen med Studenterkomiteen blev der
arrangeret en lokal indsamling.
Projekt Japan Pileurt: D. 22.05.05 startede lokalkomiteen et nyt projekt i form af
bekæmpelse af den indslæbte og meget fremstormende og aggressive plante, Japan
Pileurt. Som indsatsområde valgtes strækningen fra Varnabækkens udløb til lidt syd
for Thors Mølle. Fra starten har det været planen, at arrangementet skulle gentages
samme sted over en længere årrække i håb om gennem at sejt træk at få endelig bugt
med planten det pågældende sted. Imidlertid fik vi i år mulighed for at koble os på
Skovens Dag d. 07.05.06, som blev afholdt ved Moesgaard Strand arrangeret af Natur
og Miljø, Århus Kommune. Ved Moesgaard findes et par mindre bestande af Japan
Pileurt, som vi dog hurtig fik bugt med. Herefter drog en lille skare til sidste års
indsatsområde, Varnabækken. Imidlertid kræver en bekæmpelse her, at der er mange
hænder i sving og helst regelmæssigt gennem hele sommeren. Der er endnu ikke
taget stilling til, om indsatsen her skal fortsættes de kommende år, men sker det ikke,
vil planten utvivlsomt brede sig yderligere i skoven til stor skade for den vilde flora.
SAMARBEJDE
En forudsætning for lokalkomitearbejdet er gode samarbejdsrelationer først og
fremmest til Århus Kommune og til Århus Amt.
Samarbejdet med Århus Kommune har udviklet sig til at være meget bredt. Foruden
forskellige ad hoc sammenhænge har vi et mere formaliseret samarbejde i form af et
årligt kontaktmøde med Mag. 2. afdeling; her tages forskellige tekniske, byplanmæssige og naturforvaltningsmæssige spørgsmål op til drøftelse. Endvidere har vi
regelmæssig kontakt til afdelingen for Landskab og Natur vedrørende konkrete
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planopgaver m.v. Samtidig har vi både sidste år og i år fået tilbud om guidede ture til
kommunens skovområder for dermed at kunne drøfte kommunens tiltag på rette sted.
Som nævnt tidligere arbejder vi for, at møderne med Mag. 2. afdeling fremover bliver
suppleret af en bredere rådgivningsmulighed via et nyt kommunalt Grønt Råd.
Samarbejdet med amtet sker primært gennem ”Det Grønne Råd”, hvor der siden
sidste årsmøde blot har været afholdt 1 møde (i december sidste år); væsentligste
punkt var en orientering om amtets aktiviteter på naturområdet i 2006 og drøftelse af
ansøgninger til naturforvaltningsprojekter i 2006. Et planlagt møde i juni i år blev
udskudt på ubestemt tid.
DN
Sidste års stigende medlemstal i Århus kommune er fortsat således, at der nu er 7.572
medlemmer mod 7.396 på samme tidspunkt sidste år.
I håb om at kunne højne kendskabet til foreningens arbejde og dermed engagementet
også blandt de menige medlemmer har vi bevidst satset på synlighed. Dette er sket
ved i højere grad at inddrage pressen vedrørende de større eller mere principielle
sager samt naturligvis ved brug af vore egne medier. Et mål er også fortsat at gøre vor
hjemmeside www.dn.dk/aarhus meget mere nyhedsorienteret og aktiv. Det samme
gælder vort elektroniske Nyhedsbrev.
MEDLEMSARRANGEMENTER
I sæsonen 2005/2006 har lokalkomiteen tilbudt følgende arrangementer:
28.01.
Eksotisk eftermiddag i tropisk væksthus
30.01.-06.02.
Jokkmokk Vintermarked ved Polarcirklen
07.02.
Foredrag: Darwin og Wallace
11.03.
Temadag: Østersøen rundt
01.05.
Aftenvandring i Vilhelmsborg Skov
06.05.
Ø-tur til Danmarks nordligste øgruppe: Hirsholmene
07.05.
”Japan-Pileurt dag” (se ovenfor)
18.05.
Med Naturpatruljen i Baronmosen
10.-11.06.
Skovsgaard og Strynø
07.-17.07.
Storvildtsafari i Kenya
11.08.
Ekskursion til Mandø
30.09.
Ekskursion til Lille Vildmose
Vi har som sædvanlig med udbuddet af medlemsarrangementer tilstræbt en stor
spredning emnemæssigt og geografisk, og det er vort indtryk, at det bekommer
medlemmerne vel. Der er en tendens til, at tilslutningen til de helt nære områder ikke
er så stor som til fjerne mål, men vi vil dog fortsat tilstræbe, at der er noget for enhver
smag og pengepung.
Tilst, oktober 2006
Søren Højager,
Formand for DN’s lokalkomite i Århus kommune,
Mejløvænget 4, 8381 Tilst.
Tlf.: 86 24 25 21
E-mail: soeren.hoejager@skolekom.dk
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LOKALKOMITEEN FOR ÅRHUS KOMMUNE, oktober 2006
Søren Højager,

Jens Dybkjær Holbech,

Hans Christrup,

Elsebeth Hansen,

Tonny Hansen

Vibeke Hørlyck

Eva Kullberg,

Anne Mette Norup

Sille Bruhn Lilhav,

Frode Mahnecke,

Søren Poulsen,

Uffe Rasmussen,
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Mejløvænget 4, 8381 Tilst.
Tlf.priv. : 86 24 25 21 – arb. 86 16 88 88
Soeren.hoejager@skolekom.dk

Formand

2008

Marselisborg Allé 32 4., 8000 Århus C.
Tlf.priv.: 86 19 50 91 – arb. 89 42 36 28 –
arb.mobil 28 99 25 33
Jens.holbech@skolekom.dk

Næstformand

2006

Vestre Ringgade 126 1.tv., 8000 Århus C.
Tlf.priv.: 40 96 93 80.
h.christrup@webspeed.dk

Menigt medlem

2008

Mellemtoften 5, 8250 Egå.
Tlf.priv.: 86 22 04 40.
Elsebethhansen@mail.dk

Menigt medlem

2006

Holmevej 110A, 8270 Højbjerg.
Tlf.priv.: 86 27 47 66 – mobil 21 69 93 94.
tonnyh@webspeed.dk

Menigt medlem

2007

Frydenlunds Allé 73 2.th., 8210 Århus V.
Tlf.priv.: 26 82 68 85.
horlyck@email.dk

Suppleant

2006

Kalkærparken 117, 8270 Højbjerg.
Tlf.priv.: 86 27 84 85 – mobil 21 69 82 23.
ek@marselisborg-gym.dk

Menigt medlem

2007

Ndr. Ringgade 86 3.th., 8200 Århus N
Tlf.: 28 43 50 66.
a.norup@gmail.com

Suppleant

2006

Mejlgade 69 3.tv., 8000 Århus C.
Tlf.priv.: 86 13 26 01 – mobil 22 82 40 19.
sillelilhav@stofanet.dk

Menigt medlem

2007

Fuglebakkevej 108, 8210 Århus V.
Tlf.priv.: 86 16 71 40.
Frode.m@venlig.dk

Menigt medlem

2006

Karetmagertoften 21, 8270 Højbjerg.
Tlf.priv.: 86 29 72 17.
Jessien_poulsen@mail1.stofanet.dk

Suppleant

2006

Nyringen 57, 8240 Risskov
Tlf.priv.: 60 92 98 12
rasmussen@orgve.dk

Menigt medlem

2008

