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Naturen i Danmark har det skidt, rigtig skidt. Allerede i 2001 slog Wilhjelmudvalget 
fast, at naturen mangler plads, og at der mangler sammenhæng mellem de enkelte 
naturområder. Disse udsagn er desværre ikke i de forgangne 7 år blevet mindre 
aktuelle, tværtimod. Bedre er det ikke blevet ved, at der det senest år er givet 
tilladelse til oppløjning af 830 km2 naturrige brakarealer uden, at der er igangsat 
effektive modforanstaltninger for at beskytte miljøet. Tabet svarer til et areal på 
størrelse med Bornholm, Samsø og Læsø tilsammen, og man forventer endda, at 
arealet kommer op på 1.200 km2. Det er med rette betegnet som den største 
naturskandale i 20 år.      
Oven i dette skal så lægges klimaændringerne, som nu mange steder begynder at 
sætte naturen under pres. Et klima, der bliver vådere, varmere og vildere, er en 
voldsom udfordring for den danske natur. For eksempel vil flere af vore strandenge 
blive oversvømmet, sydfra kommende invasive arter vil få forbedrede vækstbe-
tingelser, og vandløb og søer vil få en forringet vandkvalitet.   
Endelig bliver landbrugets negative påvirkning af naturen tydeligere og tydeligere. 
Som det senere fremgår er eksempelvis alle såkaldte Natura 2000-områder i 
kommunen (altså nogle af de bedste naturområder) negativt påvirkede af landbrugets 
diffuse næringsstoftilførsel. 
Regeringen har lovet, at de senere på året vil fremlægge et bredt funderet 
løsningsforslag kaldet ”Grøn Vækst”. Det bliver så spændende at se, om ”Grøn 
Vækst” indeholder en så forpligtigende handleplan, at udviklingen for alvor kan 
vendes. Al andet vil være en katastrofe! 
  
 
STORE AKTUELLE ARBEJDSOPGAVER I DN 
Arbejdet i DN såvel lokalt som regionalt og nationalt tager naturligvis afsæt i 
ovenstående beskrivelse.  
I DN’s aktivitetsplan lægges der således op til – der hvor det giver mening – at 
fokusere på tre gennemgående temaer: 

• Klimaændringerne 
• Landbruget 
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• Rekrutteringen. 
Klimaændringerne: Ved efterårets repræsentantskabsmøde er der planlagt et seminar 
med titlen: ”Natur og klimatilpasning”, bl.a. skal der her tages stilling til DN’s nye 
klimatilpasningspolitik. Politikken skal bruges dels som et internt dokument, når der i 
konkrete sager skal tages stilling til afgørelser på natur- og miljøområdet, dels som et 
redskab i foreningens nationale arbejde for at fremme god planlægning, der tilgodeser 
naturen i et forandret klima.  
Samtidig fortsætter arbejdet med at få landets kommuner til at tilslutte sig DN’s 
klimakommuneprojekt. I dag er der 19 klimakommuner. Meget tyder i øvrigt på, at 
Århus bliver den næste kommune, der tilslutter sig projektet. 
Landbruget: Det overordnede mål er et større areal til natur, og et større areal, som er 
natur- og miljøvenligt dyrket, dvs. uden pesticider og kunstgødning – og det skal 
modsat brakordningen være varige løsninger.  
Vedrørende det lokale arbejde er der et stort behov for faglig bistand i forbindelse 
med sagsbehandling af sager efter den nye lov om husdyrbrug. Det behov skal DN 
centralt tilfredsstille.  
Rekrutteringen: Med henblik på en fremtidssikring af organisationen ønskes flere nye 
aktive medlemmer. Som det vil fremgå af det følgende, er der nok at tage fat på, så 
også lokalt ser vi gerne, at flere engagerer sig i arbejdet (ang. kontaktadresser se sidst 
i denne beretning). 
 
 
 

DN’s ARBEJDE I ÅRHUS KOMMUNE 
 
VAND- OG NATURA 2000 PLANER 
Alle EU-lande skal sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for naturtyper og 
plante- og dyrearter, der har særlig betydning for naturen i EU. I Danmark er der 
udpeget 367 områder af særlig betydning fordelt på 254 såkaldte habitatområder og 
113 fuglebeskyttelsesområder – tilsammen kaldet Natura 2000-områder.  
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). 

Tilsvarende er alle vandområder inden for EU omfattet af kravet om en gunstig 
bevaringsstatus.  
Frem til d. 22.12.07 har det været muligt at indsende kommentarer til det 
baggrundsmateriale (kaldet basisanalyser), som skal danne grundlag for det videre 
arbejde. Det har vi naturligvis benyttet os af og kommenteret materialet fra de 4 
Natura 2000-områder samt et tilsvarende materiale for Århus Bugt, som i denne 
forbindelse også omfatter alle områdets vandløb, søer, vandhuller, andre vådområder 
og grundvand.  
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I alt er der for hele landet indsendt 1646 indlæg, så mange har ligesom os vurderet, at 
denne planlægning kan blive af stor betydning for i hvert fald en del af Danmarks 
naturområder. 
Et fælles problem for alle områder i Århus Kommune er den negative påvirkning af 
næringsstoffer herunder eutrofiering forårsaget af luftbåren kvælstofforurening. 
En konsekvens af dette må efter vores opfattelse være, at landbrugets miljøbelastning 
nedsættes betydeligt - bl.a. ved at der ved fremtidige tilladelser eller fornyelser af 
tilladelser til husdyrbrug sikres, at den nuværende fosfor- og kvælstofpåvirkning 
falder drastisk. Det gælder også den luftbårne kvælstof - derfor skal der samtidig 
indføres rensning af ventilationsluften (både kvælstof og lugt) fra samtlige store 
dyrestalde.  
Endvidere må det være en konsekvens, at der fremover skal foretages en forbedret 
spildevandsrensning og/eller arbejdes med at opspore og stoppe kilderne til de 
skadelige stoffer i husholdninger og industri.  
Vi har ud over at kommentere eutrofieringsproblemerne også forholdt os til andre 
problemfelter bl.a. den rekreative brug af naturområderne. 
På baggrund af de mange indsendte bemærkninger har Miljøcentrene arbejdet videre 
med materialet, og inden 22.12. skal statens bud på indsatsprogrammer være 
offentliggjorte. Hermed starter næste offentlighedsfase, idet der er mulighed for at 
indsende bemærkninger til indsatsprogrammerne frem til d. 22.06.09. Senest d. 
22.12.09 vedtages så den 6-årige Vandplan og Natura 2000-plan samt deres 
indsatsprogrammer endeligt med en 4 ugers klagefrist. Hermed stopper processen dog 
ikke men kører videre til 2027, som efter Vandrammedirektivet er sidste frist for at 
opfylde miljømålene i Vandplanen. Arbejdet med Natura 2000 fortsætter i princippet 
i al fremtid.           
 
  
LILLERING SKOV, TÅSTRUP MOSE, TÅSTRUP SØ OG STJÆR STEN-
SKOV 
Sidste år beskrev vi i beretningen vores arbejde med at lave et oplæg til fredning af 
ovennævnte område. Lokalafdelingens indstilling er siden behandlet i DN’s natur-
faglige udvalg og i forretningsudvalget og med et positivt resultat begge steder. 
Foreningens accept af argumentationen for rejsning af en egentlig fredning medfører 
samtidig, at der stilles sekretariatsbistand til rådighed for det videre arbejde. 
Af Århus Kommunes bemærkninger til Natura 2000-planerne fremgår, at kommunen 
i lighed med os ønsker bedre adgangsmuligheder og bedre sammenhæng mellem de 
to adskilte habitatområder. Det har derfor været nærliggende at forhøre, om 
kommunen vil være med som sagsrejser. Ved byrådsmøde d. 24.09. i år var 
spørgsmålet på dagsordenen. Det blev her henvist til yderligere belysning i Teknisk 
Udvalg. Punktet kommer atter til behandling i byrådet senere i oktober, og vi 
forventer umiddelbart herefter, at arbejdet med det egentlige fredningsudkast samt 
involvering af lodsejere og offentlighed for alvor kan tage sin begyndelse.    
 
      
 



 4 

NATURGENOPRETNING LANGS LYNGBYGÅRDS Å 
Vi har sammen med Skanderborg-afdelingen været med til at beskrive mulighederne i 
et naturgenopretningsprojekt ved Lyngbygårds Å. Efterfølgende har Skov- og 
Naturstyrelsen arbejdet videre med projektet, og d. 17.09. i år kunne miljøminister 
Troels Lund Poulsen så indvi et 170 ha stort nyt vådområde. 
Formålet med etableringen af vådområdet er dels at mindske kvælstoftilførslen til 
nedstrøms beliggende ferskvandsområder og Århus Bugt, og dels at forbedre 
naturforholdene i og omkring Lyngbygårds Å i form af forbedrede levevilkår for 
dyre- og plantelivet. Projektet har kostet 15 mio. kr. Pengene er kommet fra midler i 
Vandmiljøhandlingsplan II og den såkaldte Miljømilliard.  
 
 
KOGRÆSSERLAUG 
Afdelingen har længe arbejdet for, at der etableres flere kogræsserlaug i Århus 
Kommune. Konkret har vi i første omgang haft kig på engarealerne ved Kasted / 
Geding Moser. Det lykkedes dog ikke sidste år at få etableret græsning, da der kun 
kom ganske få til introduktionsmødet.  
Takket være ihærdige ildsjæle er det gået bedre i år, og d. 25.05. kunne vi glæde os 
over, at 5 kvier startede naturplejen i mosen. Om end starten var alt andet end 
lykkelig – køerne forlod indhegningen allerede den første nat – har det været en stor 
succes, som man blot kan håbe vil gentage sig mange andre steder, hvor de lysåbne 
enge er ved at gro til i højtvoksende urter. 
Til næste år er det planlagt at udvide aktiviteten, idet 8 stk. 2-års kvier indkøbes til 
den videre naturpleje. Det medfører samtidig, at foreningen gerne vil have nye 
medlemmer. Ønsker du at blive koejer, kan yderligere oplysninger hentes på 
foreningens email: kastedmose@gmail.com 
 
   
PLANSTANSTRATEGI, AGENDA 21, LOKALPLANER M.V. 
En stor del af vort arbejde vedrører behandling af forskellige kommunale planforslag. 
Sidste år beskrev vi arbejdet med ”Forslag til Planstrategi 2008 og Agenda 21-
redegørelse”. Med en række ændringer blev dette forslag godkendt af byrådet i juni i 
år. Næste skridt bliver så arbejdet med den egentlige kommuneplan, hvor 
offentlighedsfasen starter medio november, og hvor vi umiddelbart efter deltager i 
dialogmøder med kommunen bl.a. sammen med en række andre grønne 
organisationer. Den endelige vedtagelse forventes at ske ultimo 2009. 
Vi har i år indsendt kommentarer til 3 lokalplanforslag: 
Udvidelse af goldbane ved Brydehøjvej, Harlev: I forbindelse med dette 
lokalplanforslag ønsker vi, at der direkte i planen medtages en trampesti fra træbroen 
over Århus Å og videre mod vest, vest for det levende hegn, og fra den lille lund 
følgende skellet frem til Harlev Mølle. Hermed kan der skabes mulighed for et 
sammenhængende stiforløb via Tarskov/Fusvad-stien til Jeksen-fredningen.  
I første omgang har kommunen i byrådsindstillingen henvist til, at adgangen klares ved 
at benytte den frivillige ordning: ”Spor i landskabet”. Ordningen rummer imidlertid 
ikke nogen fremtidssikret løsning, og vi har derfor haft foretræde for Teknisk Udvalg 
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for at redegøre for vore synspunkter. Det er nu endt med, at byrådet henstiller til, at vi i 
et samarbejde med Aarhus Aadal Golf Club får etableret en stiforbindelse.     
Nyt Moesgård Museum: Afdelingen kan acceptere den foreslåede placering af et nyt 
museum. Til gengæld ser vi gerne, at arealerne syd for Moesgård Allé friholdes for 
byggeri, og at den nuværende parkeringsplads i højere grad end tilfældet er i dag 
tilpasses det meget smukke landskab. Et planlagt maskinhus på op til 1.400 m2 og en 
højde på op til 10 m adskilt fra de andre bygninger i den vestlige ende af nuværende 
parkeringsplads vil forekomme meget dominerende klos op ad Fulden-fredningen. Vi 
har som alternativ foreslået, at bygningen placeres i tilknytning til Følhuset, hvor der i 
forvejen er værksteder og parkeringsområder. Forslaget forventes behandlet i byrådet 
medio november.   
Tivoli Friheden: Placeringen af en forlystelsespark i et bynært skovområde må som 
udgangspunkt medføre meget restriktive krav til udvidelsesmulighederne. Det nye 
forslag giver nu mulighed for, at der kan bygges forlystelser helt op i 65 m’s højde. 
Men sporene skræmmer! Det nuværende såkaldte Sky-tower er 48 m og kan ses på stor 
afstand bl.a. fra flere indfaldsveje til Århus samt fra Bugten, og det er stærkt 
skæmmende i det ellers smukke skovbillede syd for byen. Vi foreslår, at der stilles krav 
om, at forlystelserne ikke må være højere end kronetaget på den omgivende bevoksning 
på ca. 25 m. Samtidig mener vi, at det må være en forudsætning for udvidelsen, at 
støjpåvirkningen af omgivelserne ikke øges i forhold til den nuværende situation. 
Af lokalplanforslag fra sidste årsberetning er der truffet afgørelse i en:  
Boligområde ved Egå Mosevej i Egå: Realiseringen af dette lokalplanforslag vil 
betyde, at et område udlagt til jordbrugsformål og til naturformål ændrer status til et 
område udlagt til boligformål. Det forekommer os i allerhøjeste grad urimeligt, 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.  
Bortset fra nogle i denne sammenhæng ubetydelige ændringer har byrådet valgt at 
godkende forslaget og dermed udbygning ud i det åbne land.  
Tilbage er der fortsat to sager fra sidste års beretning, som ikke er afsluttede: 
Boligområde ved Stenbækvej i Brabrand: Kommunen har 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.” Prisen for 
adgangsrettighederne er imidlertid, at der tillades opførelse af 40 nye boliger. Den pris 
er efter vores opfattelse alt for høj. Vi ønsker, at der snarest laves en samlet overordnet 
plan for sikring ikke bare af dette område med af alle de bynære grønne arealer.  
Et lokalplanforslag forventes udsendt primo december.       
Bolig- og centerområde ved Kolt Østervej: I et debatoplæg, har kommunen foreslået, 
at den højeste del af et nyt byggeri placeres tættest på et eksisterende mindre 
skovområde. Den idé er vi ikke enige i, og vi har derfor anmodet om, at bygge-
højderne i de enkelte delområder bliver revurderet. Afgørelsen af det efterfølgende 
lokalplanforslag forventes at ske ved byrådsmødet ultimo oktober.  
Endelig har vi arbejdet med yderligere en lokalplan nemlig:  
Golfbane på en del af Moesgårds jorder: Det er ikke nogen ny lokalplan, tværtimod er 
den helt tilbage fra 1980. Når den skal nævnes her, skyldes det, at vi har været ved at 
se på, om de bestemmelser, der fremgår af planen, også er overholdt. Specielt er der 
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sket træplantninger, som efter vores opfattelse ikke bevarer den frie udsigt ud over 
Giber Å-dalen som ellers foreskrevet. Dette arbejde er endnu ikke færdiggjort.   
 
 
MILJØHANDLINGSPLAN OG KLIMA 
Kommunens Miljøhandlingsplan står over for en omfattende revision; samtidig skal 
kommunens klimatilpasningsstrategi også beskrives. Vi har i den sammenhæng 
opfordret kommunen til at tilslutte sig DN’s kampagne om at gøre alle Danmarks 98 
kommuner til såkaldte klimakommuner. I en aktuel indstilling til byrådet lægges der 
op til, at kommunen tilslutter sig kampagnen med virkning fra 2009. Hermed kan 
Århus Kommune blive den første store kommune, der har accepteret kravene i DN’s 
kampagne.  
Det skal her tilføjes, at byrådet faktisk for længst har tiltrådt krav til nedbringelse af 
CO2, idet byrådet ved budgetforhandlingerne for 2008 satte sig det ambitiøse mål, at 
Århus Kommune som samfund skal være CO2-neutral i 2030. Samtidig afsatte 
byrådet en bæredygtighedspulje på 12 mio. kr. for perioden 2008-2011. Således er 
kommunens egen målsætning faktisk mere vidtgående end DN-kampagnens krav!  
Et flot ambitionsniveau som bestemt fortjener ros.       
 
 
HUSDYRBRUG 
Den første sag i Århus Kommune efter den nye lov om husdyrbrug er nu afsluttet. 
Det drejer sig om en udvidelse af en svinebesætning på Tandergård i Mårslet.  
Vi har valgt ikke at anke den pågældende sag, da næringsstofpåvirkningen af 
omgivelserne vil blive reduceret, men vi må samtidig erkende, at sådanne sager er 
uhyre komplicerede og svært gennemskuelige for menigmand. Som det allerede er 
fremgået af denne beretning, tåler naturen ikke den nuværende diffuse forurening fra 
landbruget. Men et sådan krav støder mod lovgivningsmæssige barrierer. Århus 
Kommune har da også i deres høringssvar til Natura 2000-planerne anbefalet, at 
staten tager initiativ til at få lovgivningen lavet om, således at husdyrbrugsudvidelser 
kan ske på vilkår, der sikrer, at den diffuse udledning af næringsstoffer ikke øges. 
Denne anbefaling kan vi kun give vor fulde støtte. 
   
 
NATURBESKYTTELSESLOVEN 
Regelmæssigt inddrages Århusafdelingen i afgørelser i forbindelse med Natur-
beskyttelsesloven. De følgende eksempler kan illustrere spændvidden i disse sager.  
Sommerhusbyggeri inden for Fulden-fredningen: I foråret blev vi opmærksomme på 
et sommerhusbyggeri tæt på naturstien ”Kvægdriften” i Fulden. Byggeriet vil kræve 
en dispensation fra fredningsbestemmelserne (samt en landzonetilladelse), og da det 
ikke er givet, anmeldte vi byggeriet. Efterfølgende har kommunen forlangt sommer-
husene fjernet.  
Jordvold ved Harlevholm: For år tilbage gav Århus Amt tilladelse til opførelse af en 
støjvold vest for motorvejen ved Harlevholm. Siden har vi bemærket, at der fortsat 
køres jord på volden, og at denne vokser i højde således, at den nu fremstår meget 
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synlig i ådalen og samtidig ligger betænkelig tæt på åbeskyttelseslinjen. På baggrund 
af vores henvendelse er det aftalt, hvordan arbejdet skal afsluttes for så vidt angår 
voldens højde, udligning og tilplantning.  
Oplag på ejendom, Jelshøjvej: Inden for fredningen ved Jelshøj har der i strid med 
fredningsbestemmelserne gennem længere tid været oplag af byggematerialer mv. 
Efter en besigtigelse sammen med Fredningsnævnet og kommunen, er der stillet krav 
om en oprydning det pågældende sted.    
Friluftsreklamer i det åbne land: I næsten hver årsberetning har vi haft et afsnit om 
ulovligt opsatte reklamer i det åbne land. En af de 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, men siden er intet sket, og ingen har fulgt op på påbuddet. 
Derfor har vi i april 2007 rettet henvendelse til den nye tilsynsmyndighed, Århus 
kommune, og vi kan glædeligvis nu konstatere, at det har givet det ønskede resultat; 
reklamerne er fjernet. Men hermed er det sidste ord om friluftsreklamer desværre 
ikke sagt. Føljetonen fortsætter, bl.a. har vi i år anmeldt nogle friluftsreklamer i den 
sydlige del af kommunen.  
Antennemast, Oddervej: Et teleselskab har søgt om opstilling af en mobilantennemast 
i Langballe By tæt på Hørret Skov. Kommunen har i første omgang givet en 
dispensation fra skovbyggelinjen til opførelse af masten. Denne dispensation har vi 
påklaget, ikke fordi vi mener, masten vil være i strid med skovbygge-
linjebestemmelserne, men fordi vi mener, at hensynet til det meget smukke landskab 
taler for, at der ikke gives landzonetilladelse til masten. Der er i forvejen i dette 
område opstillet andre master, som vi mener, må kunne tages i anvendelse, i stedet 
for at give tilladelse til en ny mast. - Da kommunen endnu ikke har taget stilling efter 
planloven, har vores klage givet anledning til nogen forvirring. Dette ville fremover 
kunne undgås, hvis kommunen ændrer rækkefølgen i sin sagsbehandlingspraksis, en 
problematik vi vil tage op i Det Grønne Råd. Selve den endelige tilladelse til 
opstilling af masten foreligger endnu ikke. 
Udsigtsfredet mark ved Skæring Bæk: Denne efterhånden meget gamle sag vedrører 
en beplantning ved Skæring, der efter vores mening er i strid med frednings-
kendelsen, der skal sikre det frie udsyn. Efter ca. tre års sagsbehandling har 
Fredningsnævnet i juni sidste år 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!  
 
 
TILGÆNGELIGHED 
Vi arbejder fortsat med at forbedre borgernes adgang til det åbne land. I det forløbne 
år har vi primært koncentreret indsatsen omkring følgende: 

• Sti omkring Stilling-Solbjerg Sø 
• Sti langs Norsminde Fjord 
• Stier ved Harlev 
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• Sti i Holme Bjerge med forbindelse til Hørret Skov. 
Arbejdet med den førstnævnte strækning sker i nært samarbejde med DN’s afdeling i 
Skanderborg og tilsvarende samarbejder vi med DN i Odder kommune om forløb 
langs Norsminde Fjord. Begge disse stiforløb vil i øvrigt også blive behandlet i de 
respektive kommuners grønne råd.  
Grundlaget for arbejdet med et stiforløb rundt om Stilling-Solberg Sø er et ældre sti- 
og plejeforslag fra 1987, som aldrig er blevet realiseret. Det har vi støvet af og sørget 
for, at der indkaldes til møde mellem Skov- og Naturstyrelsen, Skanderborg og Århus 
kommuner samt DN’s afdelinger i Skanderborg og Århus med henblik på at finde en 
løsning.  
Stiforløb ved Harlev indgår i foreningens fredningsudkast. 
Ud over de konkrete stiprojekter har vi også mere generelt set på stierne i kommunen. 
Tilsyneladende forsvinder flere offentlige stier i det åbne land ret upåagtet. Den 
tendens vil vi gerne have ændret.    
 
 
BORGERNES BENYTTELSE AF KOMMUNALE VANDLØB OG SØER 
Som omtalt i sidste beretning har afdelingen i forbindelse med et kommunalt oplæg 
indsendt kommentarer vedrørende især Brabrand Sø samt Årslev og Egå Engsø. 
Hvad de to sidstnævnte områder angår, ønsker vi total sejladsforbud af hensyn til 
fuglelivet. I Brabrand Sø med Brabrand Rostadion er forholdet anderledes. I fuglenes 
yngletid (16.04.-15.07.) ønsker vi forbud mod al motorbådssejlads og anden brug af 
søen begrænset til kapsejlads inden for de afsatte baner. 
Resultatet er blevet, at Egå Engsø helt friholdes for sejlads, mens der søges 
gennemført en mindre udvidelse af mulighederne for træning og kapsejlads i 
Brabrand Sø. Lodsejernes sejlads på Årslev Engsø opretholdes, da den skønnes af 
marginal betydning. Ikke lodsejere har herefter i Århus Kommune mulighed for at 
sejle i Stilling-Solbjerg Sø, i Århus Å og efter nærmere beskrevne regler i Brabrand 
Sø nedstrøms Søskovvej samt i Egå nedstrøms Lystrupvej. I de øvrige offentlige 
vandløb og søer er sejlads forbudt for offentligheden. 
 
 
DN-PROJEKTER 
Landsindsamling af affald: Også i år deltog lokalafdelingen i landsindsamlingen d. 
13. april. Affaldsindsamlingen foregik i det flotte sti-område ved Eskelundvej, der er 
en del af Brabrand-stien. 6 aktive samlede på blot 2 timer hele 93 kg affald langs 700 
m. sti. Foruden denne indsamling havde i alt 29 grupper tilmeldt sig indsamlingen af 
affald andre steder i Århus Kommune. Det er dybt beskæmmende, at indsamlingen 
hvert år indsamler så store mængder; succeskriteriet er naturligvis, at indsamlingen 
må indstilles på grund af manglende affald. En meget stor del af det indsamlede 
affald var i øvrigt flasker og dåser uden pant købt syd for grænsen – et problem, der 
var yderst let at løse ved et nationalt initiativ.   
Udstilling i Bruuns Galleri: For 2. gang har foreningen haft en informationsudstilling 
i Bruuns Galleri i forbindelse med julehandlen. Som en del af denne udstilling kunne 
de besøgende deltage i en konkurrence, hvor der skulle svares på, hvilket stykke 
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natur, man holdt mest af. Ikke overraskende kom skovområderne syd for byen ind på 
en suveræn førsteplads. I alle sådanne undersøgelser bliver skov altid placeret meget 
højt.    
 
 
INVASIVE ARTER 
Invasive arter er organismer, som ved menneskets hjælp er bragt uden for deres 
naturlige udbredelsesområde, og som i den nye region udgør en alvorlig trussel mod 
de hjemmehørende arter. Næst efter tab af levesteder regnes invasive arter for den 
væsentligste årsag til tab af biologisk mangfoldighed, og fremtidens klimaændringer 
vil kun øge problemet. Allerede i dag er vi vidne til, at flere og flere og stadigt mere 
aggressive invasive arter invaderer landet. 
Århus Kommune har lavet en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo med 
juridisk hjemmel i en særlig bekendtgørelse om netop denne art. Vi har i 2006 og 
2007 desværre med ringe held forsøgt at bekæmpe en anden art nemlig en 
bevoksning af japan-pileurt ved Varnabækken. Interessen for at give en hånd med har 
været ret begrænset, og selv er vi for få til for alvor at kunne gøre en forskel.  
For at få et bedre overblik over nogle af de invasive arters fremmarch arrangerede 
afdelingen i foråret sammen med en række andre grønne organisationer en temadag 
på Naturhistorisk Museum. Konklusionen var her klar: Der er tale om en tikkende 
bombe, og der må gøres noget nu – det bliver kun værre af at vente!   
Miljøministriet har i år haft et udkast til handlingsplan for invasive arter i høring. 
Problemet med planen er, at den i vid udstrækning mangler handling, og at ingen 
gøres ansvarlige. Det skal medgives, at der er tale om en meget stor opgave, som vi 
alle bør tage aktiv del i. I første omgang ønsker vi en debat i Det Grønne Råd om 
problematikken. 
 
  
SAMARBEJDE 
En forudsætning for arbejdet i DN-Århus er gode samarbejdsrelationer bl.a. til de 
offentlige myndigheder.  
Samarbejdet med Århus Kommune er meget bredt og meget velfungerende. 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 (via 
det såkaldte ”Affaldsforum”) 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.  
Grønt Råd: Sammen med en lang række andre organisationer er vi med i kommunens 
grønne råd. I det forgangne år har der bl.a. været følgende på dagsordenen: 

• Århus Kommunens indspil til Vand- og Naturplanerne 
• Grønne partnerskaber 
• Kommunens sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven 
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• Klimaplan for et bæredygtigt Århus. 
 
 
DN 
Sidste år kunne vi glæde os over en lille medlemsfremgang; i år må så vi konstatere, 
at der har været en lille medlemsnedgang fra 7.572 til 7.351. Der er dog ikke noget 
usædvanligt i, at medlemstallet svinger lidt op og ned fra år til år, så vi tolker ikke 
nedgangen som manglende tilfredshed med årets arbejde. Derimod må vi erkende, at 
intentionerne omkring en større synlighed ikke modsvares af vores aktiviteter. Det er 
trods nyt layout ikke lykkedes os at få hjemmesiden www.dn.dk/aarhus gjort mere 
aktuel og proaktiv, og vi mangler fortsat kapacitet til at få lavet et nyhedsbrev til vore 
mail-kontakter.       
Vi håber, at et fast mødelokale kan være en lille hjælp til at bedre synligheden, i hvert 
fald har vi sendt en ny anmodning til foreningens forretningsudvalg (FU) om 
økonomisk støtte til leje af et lokale. Ansøgningen er endnu ikke behandlet i FU.  
 
 
MEDLEMSARRANGEMENTER 
I sæsonen 2007/2008 har DN-Århus tilbudt følgende arrangementer: 
08.03.  Ekskursion til Stenalt Gods 
29.03.  Temadag på Naturhistorisk Museum om invasive arter 
24.05.  Ekskursion til færgestedet Voer, Randers Fjord 
24.06.  Vandretur 3. etape på strækningen Århus - Grenå 
Uge 42 eller 43 Rügen og tranerne (aflyst på grund af for få tilmeldte). 
 
 

 
Tilst, oktober 2008 

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 
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AFDELINGEN I ÅRHUS KOMMUNE, oktober 2008   
 
 
Søren Højager, Mejløvænget 4, 8381 Tilst. 
 Tlf.priv.: 86 24 25 21  
 Soeren.hoejager@skolekom.dk Formand   
 
Jens Dybkjær Holbech, 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  
 
Hans Christrup, Vestre Ringgade  126  1.tv., 8000 Århus C. 
 Tlf.priv.: 86 12 93 80 – mobil 40 96 93 80.  
 h.christrup@mail.dk Menigt medlem  
 
Elsebeth Hansen, Mellemtoften 5,  8250 Egå. 
 Tlf.priv.: 86 22 04 40.  
 Elsebethhansen@mail.dk Suppleant   
 
Vibeke Hørlyck Hørslevvej 143, 8462 Harlev. 
 Tlf.priv.: 86 75 37 07 
 horlyck@email.dk Menigt medlem   
  
Poul-Henrik Knuhtsen Skåde Højgårdsvej 83, 8270 Højbjerg. 
 Tlf.priv.: 86 27 40 18 
 knuhtsen@hotmail.com Menigt medlem  
 
Eva Kullberg, Kalkærparken 117, 8270 Højbjerg. 
 Tlf.priv.: 86 27 84 85 – mobil 21 69 82 23. 
 ek@marselisborg-gym.dk Menigt medlem  
 
Jens Laursen Kirkevænget 60, 8310 Tranbjerg 
 Tlf.priv.: 86 29 35 30. 
 lonelaur@gmail.com Menigt medlem  
 
Kirsti Leth, Høegh Guldbergsgade 37  3., 8000 Århus C 
 Tlf.priv.: 86 18 85 15 – mobil 40 21 55 86 
 kml@post.tele.dk Menigt memdlem   
 
Anne Mette Omø De Mezasvej 13 4.th., 8000 Århus C 
Sørensen Tlf.priv.: 86 13 16 38. 
 a.m.o.s@ofir.dk Suppleant  
   
Søren Poulsen, Karetmagertoften 21, 8270 Højbjerg. 
 Tlf.priv.: 86 29 72 17.  
 Jessien_poulsen@mail1.stofanet.dk Suppleant   
  
Uffe Rasmussen, Nyringen 57, 8240 Risskov 
 Tlf.priv.: 86 21 78 17 – mobil 21 80 56 20   
 ufferas@gmail.com Menigt medlem  


