DANMARKS
NATURFREDNINGSFORENING
ÅRSBERETNING FRA AFDELINGEN I
ÅRHUS KOMMUNE.
D. 07.10. 2007
2007
Vi er nu godt i gang med det første år efter kommunalreformen og dermed det første
år med en helt ny opgavefordeling inden for natur og miljø. Kommunerne har
overtaget væsentlige dele af amternes opgaver, andet er gået til de statslige
Miljøcentre. Hvad det samlet kan komme til at betyde for miljøet og naturen på
længere sigt, er det for tidligt at udtale sig om, men det giver da anledning til
bekymring, når det ifølge regeringens finanslovsforslag og inden Miljøcentrene er
kommet rigtig i gang meddeles, at en femtedel af medarbejderne ved Miljøcenteret i
Århus skal spares væk. Meget tyder på, at det vil komme til at ramme natur- og
miljøovervågningen. En svækkelse af dette vigtige arbejdsområde er klart
uacceptabel. I nutidig sprogbrug kan beslutningen bedst betegnes som en om’er!
ÅRETS STORE OPGAVER
DN har altid mange bolde i luften, nogle større og vigtigere end andre. I år er der
nationalt særlig fokus på i hvert fald følgende tre områder:
• Vand- og Natura 2000-planer: Kvaliteten af Danmarks vand og natur skal
forbedres. Det er et led i EU’s indsats for at sikre og forbedre natur- og
miljøtilstanden i hele Europa. I 2015 skal de såkaldte Natura 2000-områder (se
senere) have en ”gunstig bevaringsstatus”, og alt vand i Danmark - grundvand,
vandløb, søer og havet - skal have ”god økologisk tilstand” i henhold til
habitatdirektivet og vandrammedirektivet. - D. 22.06.07 startede idéfasen i den
proces, som skal lede mod ovennævnte mål. Idéfasen slutter d. 22.12.07, og
inden da er det planen, at DN nøje skal have gennemgået hele det
tilgrundliggende og meget omfattende basismateriale.
• Kommuneplaner. Kommuneplanerne skal inden 2009 løfte arven fra amternes
regionplaner. Det indebærer bl.a., at alle kommuner skal formulere en ny
planstrategi inden udgangen af 2007. DN er den organisation der om nogen
kan sikre, at de sidste 30 års rammer om udviklingen i det åbne land kommer
helskindet over i kommuneplanerne.
• Fredninger. Naturligvis har DN altid haft fokus på fredninger, men i år er der
igangsat et særligt projekt, som bl.a. skal munde ud i en aktiv formidling og
pleje af vores fredede områder om muligt i nær samarbejde med kommunerne.
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Lokalt i Århus Kommune vil vi være aktive inden for alle tre fokusområder samtidig
med, at vi, i den udstrækning ressourcerne rækker, også vil være aktive på en lang
række andre områder, som det fremgår af det følgende.

DN’s ARBEJDE I ÅRHUS KOMMUNE
VAND- OG NATURA 2000 PLANER
I Danmark er der med baggrund i EU’s naturdirektiver udpeget 254 såkaldte
habitatområder og 113 fuglebeskyttelsesområder – tilsammen kaldet Natura 2000områder. Det er disse områder samt vore vandløb, søer, kystvande og grundvand, der
nu skal gøres en særlig indsats overfor.
I Århus kommune er følgende områder udpeget som Natura 2000-områder:
• Norsminde Fjord (fuglebeskyttelsesområde nr. 30),
• Brabrand Sø / Årslev Engsø (habitatområde nr. 233),
• Giber Å, Enemærket og Skåde Bakker (habitatområde nr. 234)
• Lillering Skov, Stjær Stenskov, Tåstrup Sø og Mose (habitatområde 232).
Frem til 22.12. er der mulighed for at indsende kommentarer til det baggrundsmateriale (kaldet basisanalyser), som skal danne grundlag for det videre arbejde. Det,
der bl.a. nu skal tages stilling til, er:
1. Om status for områdernes udpegningsgrundlag er fyldestgørende beskrevet
2. Om alle påvirkninger af vandområder eller trusler mod naturen er beskrevet
3. Om der mangler beskrivelser af tiltag, der kan forbedre vand- og
naturområderne
4. Om der er modstridende hensyn, som kræver afvejning.
DN centralt vil koncentrere sig om at udforme et katalog over overordnede,
væsentlige DN-synspunkter, mens afdelingerne så skal stå for at foreslå konkrete
indsatser og prioriteringer til de enkelte områder.
Det er en stor opgave, hvortil vi gerne vil have medlemmernes hjælp. Vi tager med
tak mod alle informationer om ovennævnte områder. Ønsker nogen at se
basisanalyserne, kan disse findes på nettet: www.vandognatur.dk og vejledninger kan
findes på: www.dn.dk/2015
Næste skridt bliver i slutningen af 2008, hvor udkast til vand- og naturplaner med
indsatsprogrammer sendes til debat.
FREMTIDIG BYUDVIKLING OG DET ÅBNE LAND
Efter amternes nedlæggelse har kommunen fået kompetence til at planlægge
udviklingen i hele kommunen – både i byerne og i det åbne land. Kommunen skal
inden udgangen af dette år offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen.
Herefter skal kommunen udarbejde et forslag til kommuneplan i overensstemmelse
med strategien.
Byrådet har besluttet, at de fysiske temaer i kommuneplanlægningen har to
hovedfokusområder:
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• Byens udvikling - herunder etablering af nye byområder mv.
• Det åbne land - herunder afvejning af benyttelse contra beskyttelse.
Inden for begge temaer har der været nedsat dialogkredse, hvor vi har haft sæde og
dermed har haft mulighed for at påvirke tilblivelsen og indholdet af det udsendte:
”Forslag til Planstrategi 2008”.
Hvad byudvikling angår, har vi talt for en struktur, der gør det relativ let for byens
borgere at komme ud i det åbne land – også for den del af befolkningen, der ikke
råder over en bil. At finde de manglende boligområder, som debatmaterialet
beskriver, må derfor ikke ske ved at lave arronderinger. Skal der skaffes yderligere
areal til boligbebyggelse, ser vi langt hellere, at der skabes helt nye byområder i
lighed med den kommende bebyggelse i Lisbjerg. Et ønske om placering af
kommende boliger indenfor bykernen ud fra en bæredygtighedsstrategi har vi drøftet,
men ikke fundet realistisk. Planforslaget lægger op til en vækst i indbyggertal på
75.000 i kommunen, og boliger til så mange indbyggere kan kun placeres i den
eksisterende by ved inddragelse af grønne områder og/eller ved at bygge i højden.
Begge disse muligheder finder vi yderst problematiske.
I den del af forslaget til Planstrategi, der vedrører det åbne land, er det lykkedes at
sætte mange grønne fingeraftryk; konkretiseringen finder imidlertid først sted i
forbindelse med en række områdespecifikke planer inden for bl.a. følgende områder:
• Naturkvalitetsplan – herunder handlingsplaner for Natura 2000-områderne
• Handlingsplan for vandmiljøet
• Friluftsplan for de bynære områder
• Indsatsplan for de grønne kiler.
Der pågår derfor fortsat et meget vigtigt arbejde i forbindelse med det videre
planarbejde for Århus Kommune.
Forslaget til planstrategi er til offentlig debat frem til 02.11.07. Der udarbejdes
herefter en indstilling til byrådet på baggrund af offentlighedsfasen, og den endelige
Planstrategi vil blive behandlet i Byrådet primo 2008. Strategien vil herefter være
grundlaget for arbejdet med forslaget til ny kommuneplan, der skal være færdig i
2009.
Det er vigtigt, at også andre end interesseorganisationer som DN giver deres besyv
med i forbindelse med den igangværende offentlighedsfase, bl.a. er der med
materialet udsendt et hæfte med forskellige mere eller mindre vidtløftige cases, som
fortjener at blive set på med kritiske øjne!
DET GRØNNE REGNSKAB
I forslaget til en planstrategi anføres, ”at byrådet ønsker, at miljø- og energimæssig
bæredygtighed skal være et gennemgående hovedhensyn i forbindelse med den
kommende revision af kommuneplanen.” Det er vi naturligvis helt enige i, men det
kræver bl.a., at der er mulighed for at følge udviklingen mod miljø- og energimæssig
bæredygtighed. Den mulighed har tidligere været til stede i form af kommunens
grønne regnskab, men det har et flertal i byrådet desværre besluttet at spare bort.
Dermed afskærer byrådet sig fra at få et miljømæssigt overblik og fra at gennemføre
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kvalificerede diskussioner om miljøkonsekvenser f.eks. af de kommende store
investeringer i infrastruktur, vejudbygning og havnebyggeri.
Vi skal på det kraftigste opfordre kommunen til at genoverveje, om beslutningen om
at droppe det grønne regnskab var en klog beslutning.
Det skal retfærdigvis siges, at der er kommet et lille plaster på såret i forbindelse med
budgetforhandlingerne. Forligspartierne har nemlig besluttet, at Århus Kommune
skal være CO2-neutral inden for tidshorisonten for det fremlagte: ”Forslag til
Planstrategi 2008”. Det medfører, at der skal udarbejdes et CO2-regnskab i foråret
2008. På budgettet er der samtidig afsat midler til implementering af CO2-regnskab
samt indledende arbejde med en langsigtet klimaplan. Endelig skal ”Miljøhandlingsplan 2008” indeholde en vurdering samt anbefaling af perspektiverne for
Århus i at tilslutte sig et eller flere af de eksisterende miljøcertificeringssystemer.
Det er forhåbentlig skridt på vejen mod et gennemskueligt grønt regnskab.
AGENDA 21
Byrådet har besluttet, at kommunens Agenda 21-redegørelse skal være en del af
planstrategien. Det medfører, at der i den kommende kommuneplan bl.a. skal anføres
målsætninger og indsatser i forhold til:
• Fremme af biologisk mangfoldighed
• Mindskelse af miljøbelastningen
• Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse.
For at undgå, at disse målsætninger ”drukner” blandt kommuneplanens mange andre
beskrivelser, har vi ønsket, at der opstilles præcise målsætninger efterfulgt af
relevante indikatorer og handleplaner, så borgerne reelt kan følge, om kommunen
lever op til målene. Et udgangspunkt for beskrivelserne kunne være en evaluering af
den hidtidige indsats. Denne evaluering kunne yderligere perspektiveres ved at give
et overblik over best practice ved inddragelse af erfaringer fra andre kommuner.
GRØNT RÅD
Som hovedparten af landets kommuner har også Århus Kommune valgt at oprette et
Grønt Råd til erstatning for det nu nedlagte amtslige Grønne Råd.
Der har været afholdt et møde samt en besigtigelsestur til Egå Engsø. På mødet blev
der bl.a. redegjort for visioner og målsætninger herunder det pågående arbejde med
udkast til plan for borgernes benyttelse af kommunale vandløb og søer til sejlads og
fiskeri (se følgende afsnit) samt mulige naturforvaltningsprojekter herunder Grøn
Prioriteringsplan 2007. Ved næste møde er arbejdet med Vand- og Natura 2000planerne bl.a. på dagsordenen.
BORGERNES BENYTTELSE AF KOMMUNALE VANDLØB OG SØER
Danmarks Naturfredningsforening er som udgangspunkt enig i, at borgerne skal have
gode muligheder for adgang til naturoplevelser herunder mulighed for sejlads og
adgang til fiskeri i det omfang, dette ikke væsentligt kolliderer med andre, højt
prioriterede interesser (citat fra kommunens udkast). Hvor der er konflikt mellem
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benyttelse og beskyttelse er vi selvsagt af den opfattelse, at beskyttelse skal have
højeste prioritet.
Vi har indsendt følgende kommentarer til nogle af de anførte områder:
Brabrand Sø: Sejlads i perioden 16.04. – 15.07. er problematisk i forhold til de
ynglende fugle. I denne periode bør kun sejlads i forbindelse med kaproning inden
for den afsatte bane tillades, og stævner med brug af motorbåd må under ingen
omstændigheder finde sted i ovennævnte periode. Flere svømmefugle har flydende
reder, og de tåler ikke bølgerne fra de motordrevne følgebåde.
Sejlads fra bugten til udløbet af Brabrand Sø kan accepteres.
Forstyrrelseseffekten ved fiskeri på strækningen fra Årslev Engsø til Brabrand Sø bør
analyseres inden en eventuel tilladelse gives. Det samme gælder evt. fiskeri i
Brabrand Sø.
Årslev Engsø: Forbudet med ingen sejlads bør opretholdes af hensyn til fuglelivet.
Egå Engsø: I lighed med den foregående lokalitet bør hensynet til fuglelivet have
højeste prioritet. Det medfører, at der ikke gives tilladelse til sejlads (sejlads fra
bugten til Lystrupvej på Egå kan accepteres). I engsøen er etableret flere øer, hvor
fuglene kan have et fristed; disse øer vil være værdiløse, hvis de bliver brugt til
landgang i forbindelse med sejlads i søen.
Forstyrrelseseffekten ved fiskeri i Egå Engsø bør analyseres inden en eventuel
tilladelse gives.
Kommunen er nu i gang med udarbejdelse af en rekreativ plan.
EGÅ ENGSØ OG EGÅDALEN
Ikke bare selve engsøen men også de rekreative anlæg – sti, legeplads og fugletårn
står nu færdige og bruges glædeligvis af rigtig mange mennesker. Og naturen ikke
mindst fuglelivet trives over al forventning i det nyskabte naturområde, ja området
har faktisk på rekordtid udviklet sig til en af de bedste fuglelokaliteter i miles
omkreds målt i antal ynglende og rastende arter.
Ved et særdeles velbesøgt arrangement i juli i år fik vi lejlighed til at takke Tony
Sharley fra vinfirmaet Banrock Station, der har finansieret fugletårnet. Samtidig
benyttede vi lejligheden til et par kommentarer til stierne. Vi ønsker ikke en kostbar
asfaltering af den godt 5 km lange sti, som ellers besluttet af kommunen. Det vil blot
medføre, at stien vil indbyde til hurtig færdsel (knallerter, rulleskøjter mv.) og
dermed fjerne den ro og tryghed, som en grusbelagt sti langt bedre kan opfylde. De
penge kan bruges bedre f.eks. til pleje af de kommunale grønne arealer.
I øvrigt ser vi gerne, at stien omkring engsøen føres videre gennem Egådalen mod
vest og frem til Kasted / Geding Moser og Geding Sø. Dalen rummer mange fine
naturelementer og landskabstræk, som vil kunne gøres tilgængelige for cyklende og
gående via et stinet.
NATURGENOPRETNING LANGS LYNGBYGÅRDS Å
I samarbejde med lokalkomiteen i Galten (nu Skanderborg afdelingen) har vi arbejdet
for, at der langs Lyngbygårds Å etableres et vådområde som et såkaldt ”VMPIIprojekt (Vandmiljøhandlingsplan 2). Efterfølgende har Skov- og Naturstyrelsen
udarbejdet et projekt for etablering af et ca. 170 ha stort vådområde beliggende på
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begge sider af Lyngbygårds Å ved Galten og Skovby beliggende i Skanderborg og
Århus kommuner. Formålet er dels at mindske kvælstoftilførslen til nedstrøms
beliggende ferskvandsområder og Århus Bugt, og dels at forbedre levevilkårene for
dyr og planter i og omkring Lyngbygårds Å.
Vi glæder os til at se resultatet.
KOGRÆSSERLAUG
Mange steder er der behov for afgræsning (eller høslæt), hvis artsrigdommen på vore
enge og overdrev skal bevares. Et af stederne er engarealerne ved Kasted / Geding
Moser. Med henblik på at få etableret et såkaldt kogrgæsserlaug i dette område
indkaldte foreningen interesserede til et møde i marts i Tilst. Desværre var mødet
dårligt besøgt, og ideen derfor midlertidigt stillet i bero. Vi vil dog fortsat arbejde for,
at ideen kommer til at nyde fremme, men det står og falder naturligvis meget med
den lokale opbakning.
BYENS GRØNNE OMRÅDER
Analysefirmaet EPINION har i februar-marts i år for Århus Kommune lavet en
spørgeskemaundersøgelse med titlen: ”Borgernes holdning til åbent land og grønne
områder – I Århus og på landsplan”. Overordnet viser undersøgelsen bl.a.:
• Århus’ borgere bor længere fra grønne områder end borgere i hele landet, men
de har samme udprægede oplevelse af, at have nærhed til grønne områder, som
danskere samlet set.
• Mere end 9 ud af 10 borgere i Århus Kommune færdes oftest i grønne områder
indenfor Århus Kommune.
• ”Det lokale område” og ”Marselisborgskovene” er de hyppigst brugte områder,
mens grundene til, at man færdes i de grønne områder oftest er at ”opleve
naturen” samt ”få motion eller dyrke idræt”.
• Borgerne i Århus Kommune (og på landsplan) angiver, at de oftest ”går” til de
grønne områder (77%) efterfulgt af ”cykler” (47%) og ”kører i bil” (43%).
Disse data bekræfter os i, at det er vigtigt at bevare og gerne udbygge de bynære
grønne parker og små oaser, og vi vil derfor fortsætte kampen for disse områder bl.a.
i forbindelse med kommuneplandebatten og i Det Grønne Råd.
BOTANISK HAVE
I det allerede nævnte forslag til Planstrategi er der tænkt på byens grønne områder,
idet der anføres følgende: ”Byens parker og grønne områder skal bevares som
rekreative områder og skal sammen med de grønne korridorer udgøre et grønt
netværk i byen”
Som nævnt sidste år har vi argumenteret for, at der rejses en fredningssag for en af
byens mest benyttede parkanlæg, 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. Desværre var et meget stort flertal i byrådet ikke af samme opfattelse.
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For nylig havde vi lejlighed til at præsentere Connie Hedegaard for fredningstankerne. Miljøministeren lagde dog ikke skjul på, at dette er en ren lokal sag.
Vi vil nu afvente, at Natur og Miljø i 2008 fremlægger et forslag til
parkudviklingsplan inkl. en parkpolitik.
TILGÆNGELIGHED
Vi har gennem længere tid i afdelingen arbejdet med forslag til at gøre de grønne
områder bedre tilgængelige samt undersøge mulighederne for flere grønne stiforløb.
Vi har bl.a. peget på følgende strækninger:
• Sti omkring Stilling-Solbjerg Sø
• Sti i hele Egådalen fra Åkrogen til Gedding Sø
• Sti under Åhavevej, så stiforløbene i ”Haveforeningen Af 1940” forbindes til
Eskelund og videre til Brabrandstien under Viby Ringvej
• Sti fra Skjoldhøjkilen forbi Bispehaven til Fenrisvej
• Sti fra Egådalen (ved Gråmølle) mod syd til Risskov
• Sti i Holme Bjerge med forbindelse til Hørret Skov.
Dette arbejde vil fortsætte bl.a. i forbindelse med den kommende Kommuneplan.
ÅRHUS HAVN / MARSELIS TUNELLEN
Gennem flere år har vi diskuteret fordele og ulemper i forbindelse med en tunnel
under Marselis Boulevard. Umiddelbart forekommer det os at være en særdeles dyr
”løsning”, som måske netop ikke løser problemerne. I forbindelse med nogle
kommentarer til Infrastrukturkommissionens anbefalinger, har vi anmodet om, at hele
problematikken om løsning af infrastrukturen i Århus og de dermed forbundne
miljøproblemer tages op til en samlet ny vurdering. De mange penge, en tunnel
koster, vil givetvis kunne bruges langt bedre på andre miljøtiltag.
BIOETHANOLANLÆG PÅ STUDSTRUPVÆRKET
Ved sidste årsmøde meddelte vi, at amtet trods talrige protester er i gang med
udarbejdelse af regionplantillæg, VVM-redegørelse og miljøgodkendelse af et
bioethanolanlæg på Studstrupværket. I december 2006 meddelte amtet imidlertid, at
sagen henlægges.
I stedet er der igangsat et arbejde omkring placering af et bioethanolanlæg ved Grenå.
LOKALPLANER M.V.
Boligområde ved Stenbækvej i Brabrand: Ifølge en lokalplan fra 1989 er en del af
Brabrand Bakker udlagt til offentligt rekreativt formål, skov, åbne sletter o.lign.
Arealerne er imidlertid ikke i den mellemliggende periode overgået til offentligt
rekreativt formål, der er bl.a. ikke offentlig adgang til området.
Kommunen har nu fremlagt en plan, som ”vil forbedre de rekreative værdier i området,
og adgangen til parken gennem området vil blive etableret i overensstemmelse med
intentionerne i lokalplan nr. 310.” Det lyder jo umiddelbart meget godt, men der er et
MEN! Prisen for adgangsrettighederne er, at der tillades opførelse af 40 nye boliger.
Den pris er efter vores opfattelse alt for høj, og forslaget er atter et eksempel på, at de
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bynære grønne arealer stump for stump overgår til byformål uden en overordnet
planlægning.
Boligområde ved Egå Mosevej i Egå: Vedtagelsen af et lokalplanforslag vedrørende
en udbygning af Egå vil betyde, at et område udlagt til jordbrugsformål og til
naturformål ændrer status til et område udlagt til boligformål. Dette vil ske samtidig
med, at der arbejdes med en ny kommuneplan, hvor der bl.a. skal tages stilling til
kommende byvækststrategier og byvækstområder. Med disse to faktorer som
udgangspunkt forekommer det os i allerhøjeste grad urimeligt og utidigt, at der gives
tilladelse til rækkehusbyggeri direkte ud i det åbne land nærmest ”vinkelret” ud fra
bykernen i Egå. Derfor har vi anmodet om, at projektet reduceres.
Ny etagebolig-bebyggelse ved Sønderhøj i Viby: I forbindelse med et debatoplæg
indsendte vi forrige år nogle bemærkninger specielt vedrørende en såkaldt
”bevaringsværdig beplantning”, som ifølge debatoplægget skulle fældes. Planen er
siden godkendt med følgende bemærkninger: ”Beplantningen … tillades fældet dog
skal den eksisterende beplantning langs stien mellem Søndervangs Allé og Sønderhøj
i størst muligt omfang bevares. Forud for fældning skal der foreligge en plan
godkendt af Natur og Miljø for hvilke træer som skal bevares. Lokalplanen
indeholder herudover krav om etablering af en ny beplantning i området.” Vi vil
naturligvis fortsat følge udviklingen i området.
Bolig- og centerområde ved Kolt Østervej: Sidste år omtalte vi et debatoplæg, der
foreslog, at den højeste del af et nyt byggeri skulle placeres tættest på et eksisterende
mindre skovområde. Den idé var vi ikke enige i, og vi anmodede derfor om, at
byggehøjderne i de enkelte delområder blev revurderet. Der mangler fortsat svar på
denne anmodning.
Højhusbyggeri: Flere steder i Århus bl.a. ved havnen er der planer om at bygge endog
meget høje bygninger. Vi vil snarest i afdelingen tage en debat om kommunens
højhuspolitik.
LILLERING SKOV, TÅSTRUP MOSE, TÅSTRUP SØ OG STJÆR
STENSKOV
Gennem det sidste par år har afdelingen arbejdet med en registrering af de
landskabelige og naturmæssige værdier i ovennævnte område beliggende i den
vestlige del af Århus Kommune tæt ved Harlev. I forbindelse med dette arbejde er vi
nået frem til, at der er grundlag for at rejse en egentlig fredningssag med det formål at
sikre og forbedre naturværdierne og de landskabelige og kulturhistoriske værdier
gennem plejeindsats samt sikre offentlighedens adgang til området ad eksisterende
veje og stier og ad nyudlagte stier. En fredning vil samtidig på sigt kunne sikre en
positiv bevaringsstatus for de udpegede naturtyper, herunder styrke den biologiske
mangfoldighed, skabe bedre mulighed for friluftslivet og beskytte kultursporene i
landskabet.
Ved et møde i sidste måned præsenterede vi ideerne for fredningsmedarbejderne i
DN’s administration, og til december vil ideerne blive forelagt for foreningens
forretningsudvalg, der skal tage stilling til den endelige prioriteringsplan dækkende
hele landet.
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NATURBESKYTTELSESLOVEN
Regelmæssigt inddrages Århusafdelingen i afgørelser i forbindelse med Naturbeskyttelsesloven. Før årsskiftet var sagsbehandleren i reglen amtet, nu er det i reglen
kommunen, som samtidig har overtaget amtets uafklarede sager. Det har tydeligvis
ikke været nogen nem opgave, hvad de følgende to sager kan illustrere.
Friluftsreklamer i det åbne land: I næsten hver årsberetning har vi haft et afsnit om
ulovligt opsatte reklamer i det åbne land. Den sidste, vi har anmeldt, er af særlig grov
karakter. Det drejer sig om 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”. I august 2006 påbød amtet, at
skiltene skulle fjernes; siden er intet sket, og ingen har fulgt op på påbuddet. Derfor
har vi i april i år rettet henvendelse til Århus kommune, og anmodet om, at de nu
viderefører sagsgangen.
Da vi har erfaring for, at sagsbehandling af skiltesager ofte er meget langvarig, og
ikke altid giver det ønskede resultat trods en klar og præcis lovgivning, har vi
anmodet om, at spørgsmålet også tages op i Det Grønne Råd til en mere principiel
drøftelse.
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 2006 at vende tilbage med en
stillingtagen. Den har vi imidlertid ikke hørt noget til, og heller ikke kommunen har
ladet høre fra sig trods nye ret omfattende ændringer ved dette område. Ganske vist
drejer det sig ikke om et unikt naturområde, men det var dog også her forventeligt
med et svar.
Udsigtsfredet mark ved Skæring Bæk: Denne efterhånden meget gamle sag vedrører
en beplantning ved Skæring, der efter vores mening er i strid med fredningskendelsen, der skal sikre det frie udsyn. Efter ca. tre års sagsbehandling har
Fredningsnævnet i juni afsagt kendelse. Ifølge denne skal en stor del af bevoksningen
være fjernet inden d. 01.10.07. Efterfølgende er der dog sket det, at afgørelsen er
blevet anket til Naturklagenævnet, så nu kan der gå endnu en rum tid inden en
afklaring. I mens bliver vegetationen større og større!
Udstykning af Koglestien, Skæring: Efter vores opfattelse er der sket en overtrædelse
af den gældende lokalplan for området i forbindelse med tilladelsen til udstykning, og
vi har derfor anket sagen til Naturklagenævnet. Efter en række forviklinger er der nu
endelig kommet svar. Men Naturklagenævnet finder ikke grundlag for at anfægte
kommunens vurdering. Det forhold, at strandbeskyttelseslinjen i henhold til en
deklaration af 1940 utvivlsomt er placeret længere mod vest og at byggefelterne
overskrider denne linje, kan ikke føre til en ændret vurdering, skriver nævnet.
DN-PROJEKTER
Invasive arter: En invasiv art er en indslæbt art, som fortrænger andre arter og som
forrykker den økologiske balance i naturen. Ifølge et nyt hæfte fra Det Økologiske
Råd udgør invasive arter globalt set én af de største trusler mod jordklodens
biologiske mangfoldighed. Kæmpe-Bjørneklo og Iberisk Skovsnegl („Dræbersnegl“)
er eksempler på sådanne invasive arter.
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I afdelingen har vi valgt at prøve kræfter med en tredje invasiv art nemlig
bevoksningen af Japan-Pileurt ved Varnabækken. Interesserede medlemmer, der vil
deltage i dette arbejde, er meget velkomne. Vi regner med at rykke ud igen til maj
næste år.
Vi er i øvrigt med til at planlægge en større foredragsrække på Naturhistorisk
Museum d. 01.03.08 netop om invasive arter.
SAMARBEJDE
En forudsætning for arbejdet i DN-Århus er gode samarbejdsrelationer bl.a. til de
offentlige myndigheder.
Samarbejdet med Århus Kommune er meget bredt. Foruden forskellige ad hoc
sammenhænge har vi et mere formaliseret samarbejde i form af et årligt kontaktmøde
med Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø; her tages forskellige tekniske,
byplanmæssige og naturforvaltningsmæssige spørgsmål op til drøftelse. Endvidere
har vi regelmæssig kontakt til afdelingen for Natur og Miljø vedrørende konkrete
planopgaver m.v. samt til afdelingen for Affald og Varme vedrørende kommunens
affaldshåndtering. Samtidig har vi både sidste år og i år sammen med Natur og Miljø
deltaget i guidede ture til kommunens skovområder for dermed at kunne drøfte
kommunens tiltag på rette sted. Endelig har vi som tidligere anført fået fast plads i det
nyoprettede Grønne Råd.
DN
Vi kan glæde os over, at de sidste års stigende medlemstal i Århus Kommune
fortsætter. Der er således nu 7.723 medlemmer mod 7.572 på samme tidspunkt sidste
år.
I håb om at kunne højne kendskabet til foreningens arbejde og dermed engagementet
også blandt de menige medlemmer arbejder vi bevidst på at øge synligheden. Et af
målene er at gøre vor hjemmeside www.dn.dk/aarhus meget mere nyhedsorienteret,
aktuel og aktiv. En anden vej kunne være at få eget lokale et ”synligt” sted i
bymiljøet. Derfor har afdelingen sendt en ansøgning om støtte til leje af lokale til
foreningens Forretningsudvalg (FU). FU har imidlertid besluttet ikke at bevilge det
ansøgte, idet FU fandt, at ansøgningen ikke rummede argumenter, som kan begrunde
det ressourceforbrug, som eget lokale vil medføre. Ud fra DN’s erfaringer fandt FU
endvidere ikke, at det er muligt at nå de ønskede mål ved at leje et foreningslokale.
MEDLEMSARRANGEMENTER
I sæsonen 2006/2007 har DN-Århus tilbudt følgende arrangementer:
13.01.
Vandretur 1. etape på strækningen Århus-Grenå
17.03.
Vandretur 2. etape på strækningen Århus-Grenå
04.05.
Fugletur til Skjern Å-området
12.05.
Tur til Livø i Limfjorden
24.06.
Vandretur 3. etape på strækningen Århus - Grenå
06.07.
Indvielse af fugletårnet ved Egå Engsø
02.09.
Ekskursion til øen Langli til fods
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Tilst, oktober 2007
Søren Højager,
Formand for DN’s afdeling i Århus kommune,
Mejløvænget 4, 8381 Tilst.
Tlf.: 86 24 25 21
E-mail: soeren.hoejager@skolekom.dk

AFDELINGEN I ÅRHUS KOMMUNE, oktober 2007
Søren Højager,

Jens Dybkjær Holbech,

Hans Christrup,

Elsebeth Hansen,

Vibeke Hørlyck

Christina Hauer Jerløw

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

2009

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

Menigt medlem

2008

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

Suppleant

2007

Hørslevvej 143, 8462 Harlev.
Tlf.priv.: 86 75 37 07
horlyck@email.dk

Menigt medlem

2009

Nordborggade 14 st.th. 8000 Århus C
Tlf.priv.: 26 27 17 36
chrhj@hotmail.com

Menigt medlem

2007
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Eva Kullberg,

Kirsti Leth,

Sille Bruhn Lilhav,

Frode Mahnecke,

Anne Mette Norup

Søren Poulsen,

Uffe Rasmussen,

Willy Johannsen

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

Menigt medlem

2007

Høegh Guldbergsgade 37 3., 8000 Århus C
Tlf.priv.: 86 18 85 15 – mobil 40 21 55 86
kml@post.tele.dk

Suppleant

2007

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 – mobil 28 60 55 18
Frode.m@bnaamail.dk

Menigt medlem

2009

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

Suppleant

2007

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

Suppleant

2007

Nyringen 57, 8240 Risskov
Tlf.priv.: 86 21 78 17 – mobil 21 80 56 20
ufferas@gmail.com

Menigt medle m

2008

Kridthøjvænget 54 st.th. 8270 Højbjerg
Tlf.priv.: 38 71 11 43 – 26 79 81 43
Willy.j@stofanet.dk

Ad hoc

Poul-Henrik Knuhtsen Skåde Højgårdsvej 83, 8270 Højbjerg
Tlf.priv.: 86 27 40 18
knuhtsen@hotmail.com
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Ad hoc

