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DANMARKS  
NATURFREDNINGSFORENING 

 
ÅRSBERETNING FRA AFDELINGEN I 

ÅRHUS KOMMUNE. 
 

D. 27.09. 2009 
 
 
RIGETS TILSTAND 
Hvert fjerde år udgiver Danmarks Miljøundersøgelser en miljøtilstandsrapport, der 
giver en samlet vurdering af naturens og miljøets tilstand. Med ”Natur og Miljø 
2009” er det femte gang, den danske miljøtilstandsrapport udkommer. Rapporten ses 
som et centralt grundlag for regeringens miljøplanlægning, og som et dokument, 
natur- og miljøpolitikken kan bygge på. Rapporten skal udkomme i efteråret 2009, 
men allerede nu er det muligt at se udkastet til rapporten, og det er bestemt ikke 
munter læsning. 
Temperaturen er i gennemsnit steget med 1,5 oC i forhold til 1870’erne, hvilket er 
næsten det dobbelte af den gennemsnitlige globale opvarmning. Den mest markante 
stigning er sket over de seneste 30 år. Tilsvarende er den samlede mængde nedbør 
steget med 15%. Klimaforandringerne forventes endda at føre til en yderligere 
temperaturstigning i Danmark på 1– 4 oC. Samtidig forventes, at vi får mere ekstremt 
vejr med storme og oversvømmelser. 
Opdyrkning, tilplantning, afvanding, byudvikling og anlæg af infrastruktur fører til 
stadighed til en indskrænkning af naturarealet. Samtidig påvirkes kvaliteten af 
naturområderne bl.a. på grund af næringsstofforurening, afvanding, intensiv skovdrift 
og ophørt græsning. Derfor er mange af Danmarks vigtigste naturtyper og arter i en 
ugunstig tilstand. 59% af de naturtyper og 46% af de arter, som er omfattet af EU's 
såkaldte Habitatdirektiv har således en ugunstig bevaringsstatus. Det betyder, at 
naturtypens eller artens tilstand er ustabil eller i tilbagegang og ikke er god nok til at 
sikre en langsigtet overlevelse. 
Nye tal fra Miljøstyrelsen viser endvidere, at mængden af sprøjtegift i naturen er 
steget eksplosivt. Danske landmænd brugte således sidste år 31% mere gift trods 
målsætning om, at giftmængden skal reduceres. Et klokkeklart eksempel på, at 
frivillighedsprincippet såvel her som andre steder ofte spiller fallit.       
 
GRØN VÆKST 
Den kritiske tilstand blev tydeligvis erkendt af tidligere statsminister Anders Fogh 
Rasmussen, der d. 16.11.08. udtalte følgende: ”… og for så vidt angår Danmark, da 
vil jeg sætte det meget ambitiøse mål, at vi skal gøre Danmark helt fri for fossile 
brændsler samt olie, kul og gas. Vi skal skabe et fossilfrit Danmark. Vi skal skabe en 
grøn vækstøkonomi i Danmark”. 
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Naturen og miljøet skulle tages alvorligt og prioriteres seriøst. ”Grøn Vækst” skulle 
være planen, der omsatte alt dette til realiteter.  
I maj kom så den længe ventede plan. I forordet anføres, at regeringens vision er at 
skabe en ny grøn vækstøkonomi. En økonomi, hvor grønne løsninger skal bidrage til 
at løse miljø-, klima- og naturudfordringer og samtidig skabe nye job i grønne 
væksterhverv. Et højt niveau af miljø-, klima- og naturbeskyttelse skal gå hånd i hånd 
med en moderne og konkurrencedygtig landbrugs- og fødevareproduktion. 
Desværre kom ”Grøn Vækst” ikke til at leve op til forventningerne eller dette flotte 
ambitionsniveau – tværtimod. Store ord og masser af udefinerbare positive løfter 
løser ingenting. Der er et akut behov for konkrete, præcist formulerede initiativer. 
Med ”Grøn Vækst” sender regeringen i stedet det klare budskab, at man ikke har i 
sinde at komme med en konkret og samlet plan for bevarelse af den danske 
biodiversitet endsige arbejde seriøst med EU’s målsætning om at stoppe 
tilbagegangen af tabet af biodiversitet. 
Sammen med Økologisk Landsforening har Danmarks Naturfredningsforening i 
forbindelse med udsendelsen af ”Grøn Vækst” sendt en række forslag til regeringen. 
Det drejer sig bl.a. om: 

• Større udtagning af sårbare områder som f.eks. lavbundsjorder 
• En mere målrettet indsats på pesticid- og kvælstofområdet 
• Stabil støtte til landmænd, der lægger om til økologi 
• Forenkling af miljøordninger, for at gøre dem mere attraktive 
• En bedre lokal planlægning af den fremtidige miljø-, natur- og landbrugs-

udvikling. 
 
VAND- OG NATURA 2000 PLANER 
I første halvdel af 2008 skulle vi ifølge planen have været i gang med 2. fase af 
arbejdet med de planer, der skal sikre en gunstig bevaringsstatus for naturtyper og 
plante- og dyrearter, der har særlig betydning for naturen i EU. Men afventning af 
regeringsplanen ”Grøn Vækst” har udskudt dette vigtige arbejde, så vi antagelig først 
kommer i gang med et års forsinkelse, i øvrigt det år, hvor EU’s stats- og 
regeringschefer har aftalt, at tabet af biodiversitet skal være stoppet.    
I Århus kommune er der udpeget følgende habitatområder og fuglebeskyttelses-
områder – tilsammen kaldet 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). 

Endvidere er alle vandområder inden for EU omfattet af kravet om en gunstig 
bevaringsstatus.  
Det skal bemærkes, at arbejdet for et stop af biodiversitet ikke må begrænses til ”den 
bedste natur” = habitatområderne; skal målet nås, gælder arbejdet hele det danske 
landskab også produktionsjordene. 
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DN’s ARBEJDE I ÅRHUS KOMMUNE 
 
LILLERING SKOV, TÅSTRUP MOSE, TÅSTRUP SØ OG STJÆR STEN-
SKOV 
Sidste års meget omfattende arbejde med et fredningsforslag for ovenstående område 
er fortsat i år i et samarbejde med Århus og Skanderborg kommuner. Målsætningen 
med fredningsforslaget er bl.a.: 

• at forbedre offentlighedens adgang gennem udlæg af enkelte nye stier 
• at sikre og forbedre naturværdierne ved at ekstensivere driften og fastlægge en 

ramme for pleje af et større sammenhængende naturområde 
• at sikre en gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som er på 

udpegningsgrundlaget for Habitatområde 232 
• at sikre de kulturhistoriske spor. 

Kritikere af fredningsforslaget har bl.a. anført, at man vil kunne opnå samme 
resultater gennem frivillighed. Virkeligheden viser imidlertid, at dette ikke passer. Et 
eksempel: I februar 2006 skrev Århus Amt i en afgørelse om offentlighedens færdsel 
bl.a.: ”… skal vi samtidig henstille til, at De forsøger at finde en løsning således, at 
dette behov (færdselsmuligheden) tilgodeses. Dette kunne f.eks. gøres ved at indgå en 
frivillig aftale med interesseorganisationer (f.eks. Tåstrup Borgerforening, Dansk 
Vandrelaug, Friluftsrådet m.fl.) om oprettelse af en trampesti el.lign. uden om Deres 
gård, der kan forbinde de eksisterende veje i området”. På de godt 2½ år, der er gået 
siden, er der kun sket det, at en del af denne forbindelsesvej er pløjet op. Ikke just et 
godt signal om frivillighedens muligheder!     
 
NATURGENOPRETNING OG NATURPLEJE 
Århus Kommune har sendt et forslag vedrørende etablering af et nyt vådområde ved 
Klosterbækken umiddelbart vest for Egå Engsø i offentlig høring.  
Vi finder forslaget særdeles perspektivrigt, og vi har derfor bakket op om ideen. Vi 
afventer nu spændt det videre forløb. Vi har samtidig peget på, at der også længere 
oppe i Egådalen er oplagte muligheder for at etablere lignende vådområder; det 
gælder ikke mindst i området vest for Kasted Vandværk, hvor et vådområde næsten 
har etableret sig selv. 
I samme område har der de sidste to år været et naturplejeprojekt i form af et 
samarbejde mellem ”Kasted Mose Kogræsser- og Naturplejeforening” og Århus 
Kommune. Selve naturplejen varetages af 5 stude og 3 kvier. Da afgræsningsområdet 
i år er udvidet væsentligt, kan der næste år blive behov for flere græssere og dermed 
også flere medlemmer til at aftage kødet. Yderligere oplysninger kan ses på 
foreningens på hjemmesiden: www.kastedmose.dk, og interesserede kan tilmelde sig 
via e-mail: kastedmose@gmail.com. 
 
ÅRHUS SOM KLIMAKOMMUNE 
For små 2 år siden introducerede Danmarks Naturfredningsforening et koncept kaldet 
”Klimakommuneaftalen”. Tilslutningen indebærer en forpligtigelse til: 

• at reducere CO2-udledningen med minimum 2% årligt frem til 2025 

 4 

• at udarbejde en CO2-kortlægning, som offentliggøres hvert år 
• at udarbejde en klimaplan med konkrete handlinger 
• at implementere planer og overvåge udviklingen. 

D. 26.03. i år underskrev rådmand Peter Thyssen på kommunens vegne Danmarks 
Naturfredningsforenings aftale om at blive såkaldt Klimakommune. Dermed blev 
Århus den 31. og samtidig første store kommune i Danmark, der underskrev aftalen. 
Det er DN’s mål, at alle landets 98 kommuner underskriver aftalen inden 
klimatopmødet i København senere på året. Indtil videre er der 50 kommuner, der har 
underskrevet aftalen svarende til, at 61% af alle danskere bor i en klimakommune. 
 
MILJØHANDLINGSPLAN OG KLIMAPLAN 
Århus Kommune har de sidste par år arbejdet intenst med en Miljøhandlingsplan og 
en Klimaplan. Ikke mindst sidstnævnte arbejde har vi fulgt nøje og bl.a. indsendt 
bemærkninger til det først udsendte forslag til ”Klimaplan 2008-2009”. Problemerne i 
denne plan er – som vi ser det – ikke målsætningerne og ambitionsniveauet men 
derimod den manglende præcisering af, hvordan målene skal nås og en 
sandsynliggørelse af, at det så også sker. Faren for, at langsigtede målsætninger bliver 
uforpligtigende, er nærliggende. Et eksempel kan tydeliggøre dette. 
Byrådet har besluttet, at Århus Kommune skal opnå CO2-neutralitet i 2030. Det 
indebærer, at Århus skal reducere CO2-udledningen med 5% i gennemsnit om året 
svarende til en reduktion på ca. 100.000 tons CO2 om året. Vi savner en oversigt 
over, hvordan dette mål skal opfyldes de første 5 år, de næste 5 år osv. Tilsvarende 
problemer med en præcisering af mål på kort sigt mangler fortsat flere steder i 
materialet. 
     
(MIS)BRUG AF PLASTICPOSER MV. 
Hvert år tager vi på forskellig vis fat om problemer med affald og med unødvendig 
energiforbrug. I år har vi bl.a. rettet fokus på danskernes enorme forbrug af 
plastposer. Det er sket ved en henvendelse til Bilka, Dansk Supermarked, Netto, 
Coop, Salling, Magasin og Irma. Vi har opfordret fødevarebutikkerne til enten at 
tilbyde stofposer eller lave en bonusordning som i Belgien for kunder, der ikke tager 
en pose eller i det mindste skrive på poserne, at man skal bruge dem så meget som 
muligt og ikke bare smide dem væk. Indtil videre har holdningen fra de butikker, der 
har svaret, været noget afventende. Senere på året vil vi forsøge at igangsætte en 
debat om problematikken internt i DN.   
Parallelt med dette initiativ har vi opfordret kommunen til at opstille containere til 
henholdsvis plastemballage og metaldåser ved siden af flaske- og papircontainerne. 
Kommunen vil dog afvente erfaringer fra andre kommuner, ligesom kommunen 
ønsker at vurdere løsningerne ud fra såvel økonomiske, servicemæssige som 
miljømæssige betragtninger. Der vil blive arbejdet videre med dette og andre forslag 
til affaldshåndtering i forbindelse med den kommende Affaldsplan.  
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HUSDYRBRUG 
Afgørelser efter Lov om husdyrbrug er meget komplicerede, og vi har derfor i 
Danmarks Naturfredningsforening etableret et netværk, som opsamler erfaring og 
hjælper afdelingerne med konkrete afgørelser.  
Århus Kommune har i år givet tilladelse til en udvidelse af et husdyrbrug beliggende 
nord for Norsminde Fjord, der er udpeget som EF-Fuglebeskyttelsesområde og som 
såkaldt Natura 2000-område.  
Vi mener ikke, at der i tilstrækkelig grad i tilladelsen er taget hensyn til det sårbare 
område, og vi har derfor påklaget tilladelsen til Miljøklagenævnet. Nævnet har 
efterfølgende meddelt, at betingelserne for at tage klagen op til realitetsbehandling er 
opfyldt, og at en eventuel udnyttelse af kommunens miljøgodkendelse inden 
Miljøklagenævnets afgørelse foreligger, sker på ansøgers egen regning og risiko. Vi 
afventer nu Miljøklagenævnets afgørelse.     
 
NATURBESKYTTELSESLOVEN 
Ikke overraskende inddrages Århus-afdelingen regelmæssigt i problemstillinger og 
afgørelser i relation til Naturbeskyttelsesloven. Det drejer sig dels om emner, som 
vore medlemmer eller vi selv bringer på bane, dels om afgørelser fra Århus 
Kommune, Miljøcenteret eller Fredningsnævnet. De følgende eksempler kan 
forhåbentlig illustrere spændvidden i disse sager.  
Lyngbygård Å: Århus Kommune har givet tilladelse til såkaldte teambuildings-
aktiviteter langs Lyngbygård Å og skovområdet Lyngbygård Skov.  
Efter vores opfattelse er de etablerede forhindringsbaner mv. ved og over åen ikke 
forenelige med de landskabelige og ornitologiske interesser, og vi har derfor klaget 
over afgørelsen til Naturklagenævnet, som endnu ikke har færdigbehandlet klagen. 
Årslev Engsø: Hele to gange inden for det sidste år har vi konstateret overtrædelser af 
fredningsbestemmelserne for Årslev Engsø. Første gang drejede det sig om en el-
installation opstillet på diget på nordsiden af søen, anden gang var det en 
trækonstruktion ud for haven ved Konstantinsborg. Kommunen har vurderet, at de to 
tilfælde falder inden for bagatelgrænsen og derfor ikke kræver en godkendelse af 
Fredningsnævnet. Omvendt har vi ønsket begge sager behandlet i Fredningsnævnet, 
så vi - som fredningen giver mulighed for - kan få mulighed for at fremsætte vore 
synspunkter i forbindelse med dispensationerne.  
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse af de to forhold og afgjort sidstnævnte. 
Nævnet er enig med os i, at projektet burde have været forelagt inden udførelsen, idet 
etablering af bolværket og opfyldning af området ikke blot er af underordnet 
betydning. 
Lisbjerg Bæk: I efteråret 2008 har en landmand deponeret større mængder træ og sten 
klos op ad Lisbjerg Bæk. Endvidere er der foretaget terrænreguleringer; dvs. der er 
sket jordpåfyldning på en del af strækningen i op til 80 cm højde langs vandløbets 
brinker. Et par steder er der efterfølgende sket jordskred, hvor jorden er skredet ned i 
vandløbet. Andre steder er der dumpet kampesten i og ved vandløbet. Adskillige 
steder ligger dyrkningsområdet inden for 2 meter fra selve vandløbet og gødskning af 
selve vandløbet har derfor ikke kunnet undgås. Da der er tale om en klar overtrædelse 
af Naturbeskyttelseslovens §3, har vi anmeldt forholdet til Århus Kommune. I første 
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omgang medførte anmeldelsen, at lodsejeren beklagede det passerede og lovede at 
retablere området. Imidlertid skete der intet, så vi måtte på ny foretage en anmeldelse. 
Siden har Natur og Miljø ført tilsyn med vandløbet, og Natur og Miljø har vurderet, 
at der nu ikke foreligger en lovmæssig overtrædelse, idet kun planter voksende i 
bræmmen har været udsat for sprøjtegift.     
Fulden-fredningen: Sidste år omtalte vi to efter vor opfattelse ulovligt opførte 
sommerhus inden for Fulden-fredningen. Efterfølgende er det ene sommerhus fjernet, 
mens det andet ifølge kommunen ikke er opført i strid med fredningsbestemmelserne.  
Vi er nu ved at undersøge, hvor meget der er givet tilladelse til i forbindelse med et 
ganske omfattende byggeri i samme område, opsætning af lysmaster, terræn-
ændringer, opstilling af containere  mv.   
Holme Bjerge-fredningen: Også her ved denne udsigtsfredning er der foretaget 
indgreb, der efter vor opfattelse er i strid med fredningens formål, hvilket vi har 
anmeldt til Århus Kommune. Fredningsnævnet har her i sommer været på 
besigtigelse, men en afgørelse foreligger endnu ikke. 
Bådplads syd for Ørnereden: I dette område findes en bådplads. At der ligger både på 
en strand er ganske naturlig, men uden et regelmæssigt tilsyn kan sådanne bådpladser 
let udvikle sig i en uønsket retning præget af ”Klondike-agtige tilstande”. En sådan 
udvikling har efter vores opfattelse fundet sted syd for Ørnereden, og det har vi derfor 
meddelt tilsynsmyndighederne. 
 
KOMMUNEPLAN 2009  
Arbejdet med at få en Kommuneplan færdig og godkendt i denne byrådsperiode har 
fyldt meget i 2009. DN har således deltaget i flere dialogmøder med kommunen 
sammen med andre organisationer, og vi har ad flere omgange indsendt bemærkninger 
til kommunens oplæg. 
Det vil føre for vidt her med en nøje gennemgang af dette overordnede 
planlægningsværktøj, men en oversigt over vores hovedkonklusioner kan forhåbentlig 
give et lille fingerpeg om indholdet og vore prioriteringer: 

• Vi vil overordnet pege på, at kravene i de kommende vand- og naturplaner og 
målsætningen om stop for tab af den biologiske diversitet inden 2010 
naturligvis skal opfyldes; det vil komme til at stille endog meget store krav til 
fremtidens udvikling.   

• Vi vil opfordre til, at det visuelle miljø beskyttes mest muligt mod 
dominerende reklamer - ikke kun i det åbne land, hvor det direkte er forbudt 
efter naturbeskyttelsesloven, men også inden for byzonen. 

• Vi ønsker de største af byens parker varigt beskyttede f.eks. via egentlige 
fredninger, som bl.a. København har gjort brug af. Kommunen kunne passende 
starte med Botanisk Have! 

• Vi er tilfredse med de beskrevne intentioner for det åbne land, men ønsker 
snarest muligt disse omsat til handlinger.          

• Vi mener, at det er vigtigt at begrænse bilkørslen i de centrale bydele mest 
muligt, også af hensyn til støj- og luftforureningen. 



 7

• Vi foreslår, at en oversigt over alle kommunens stier gøres tilgængelig på 
nettet og i foldere, og at i det mindste de vigtigste stiforløb tydeligt markeres i 
naturen med en standardiseret pæl eller lignende.     

• Vi vil foreslå, at kommunen snarest i samarbejde med bl.a. Skov- og 
Naturstyrelsen opkøber landbrugsarealer til skovrejsning, for bl.a. ad den vej at 
begrænse forureningen fra landbruget og beskytte grundvandet. Samtidig skal 
der via skovrejsningen etableres flere rekreative arealer til den forventede 
øgning af befolkningstilvæksten.  

• Århus Bugt er også natur, og havnen bør derfor ikke lægge beslag på 
yderligere arealer ud i bugten.  

• Vi anbefaler, at kommunen sammen med staten og elselskaberne planlægger 
placeringsmuligheder for store havbaserede vindmøller, således at sådanne 
møller kan bidrage til at nedbringe kommunens samlede CO2-belastning. 

• Vi opfordrer til, at kommunen i forbindelse med en klimatilpasningsstrategi i 
første omgang kortlægger, hvilke områder der er i risikozonen for øget 
oversvømmelse. Dernæst bør der udarbejdes en regulær klimatilpasnings-
strategi, hvor det nærmere fastlægges, hvordan kommunen påtænker at 
håndtere oversvømmelser mm. 

 
LOKALPLANER  
Af lokalplanforslag fra sidste årsberetning er der truffet følgende afgørelser: 
Nyt Moesgård Museum: Vi har accepteret den planlagte placering af den nye 
museumsbygning, men vi har ønsket, at nuværende P-plads tilpasses landskabet samt at 
et planlagt maskinhus flyttes f.eks. til området ved Følhuset og ikke placeres på kanten 
af Fulden-fredningen.  
Bortset fra at slitagen på P-pladsen forventes ”opgraderet” i takt med det nye byggeri, er 
vore forslag ikke blevet imødekommet. Det vurderes, at eneste realistiske 
placeringsmulighed for maskinhuset er for enden af P-pladsen. 
Efter vedtagelsen af lokalplanforslaget har et flertal i Byrådet ønsket, at man fælder de 
eksisterende og fredede allétræer og etablerer en tilstrækkelig bred kørebane med 
tilstrækkelig stor afstand til en ny allébeplantning og etablerer en ny cykel- og gangsti 
syd for den sydligste nye trærække i den eksisterende fredning. Denne pludselige og 
markante stillingtagen til allétræernes fremtid står i skærende kontrast til det materiale, 
der har dannet baggrund for offentlighedsfasen, hvori der bl.a. anføres: ”Eksisterende 
fredede træer og beplantninger m.m. må ikke fjernes”. I forbindelse med en besigtigelse 
med Fredningsnævnet har vi plæderet for, at fredningen ikke skal ophæves, men at de 
trafikale problemer skal løses på anden vis, og at svampeangrebne træer løbende skal 
tilses og eventuelt udskiftes. Fredningsnævnets stillingtagen mangler fortsat.         
Tivoli Friheden: Af visuelle grunde har vi foreslået, at der stilles krav om, at 
forlystelserne ikke må være højere end krontaget på den omgivende bevoksning på ca. 
25 m. Samtidig har vi som en forudsætning for tivoliudvidelsen anført, at 
støjpåvirkningerne af omgivelserne ikke må øges i forhold til nuværende niveau.  
I indstillingen til Byrådet anføres, at der er søgt taget hensyn til områdets store 
naturværdier og den tætte beliggenhed til eksisterende boligområder samtidig med, at 
der også er taget hensyn til driftsherrens behov for fortsat at kunne udvikle 
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forlystelsesparken. Med udgangspunkt i sidstnævnte hensyn er vort ønske om en 
højdebegrænsning ikke blevet imødekommet. Hvad støjen angår, vil der i forbindelse 
med det konkrete anlæg blive foretaget en konkret vurdering. Da den samlede 
støjbelastning allerede i dag ligger tæt på støjvilkårene i miljøgodkendelsen, vil det ikke 
være muligt at udvide med nye støjende aktiviteter uden samtidig at støjdæmpe eller 
fjerne nuværende støjende aktiviteter.   
Vi har i år indsendt kommentarer til et lokalplanforslag: 
Erhvervsområde ved Hasselager Allé og Genvejen, Hasselager: Lokalplanområdet 
rummer en bestand af Stor Vandsalamander, der er omfattet af EU – Habitatdirektivets 
Bilag II og IV, der indeholder bestemmelser om streng beskyttelse af denne arts 
yngleområder og rasteområder, der ikke må beskadiges eller ødelægges i det 
naturlige udbredelsesområde. Vi ønsker derfor, at forholdene for denne truede art 
direkte skal forbedres ved gennemførelse af forslaget. Endvidere har vi ønsket, at der 
stilles krav om lavenergibyggeri i hele området.  
Ifølge vurderingen fra Teknik og Miljø skulle det første af vore ønsker blive tilgodeset 
med planen, og hvad angår sidstnævnte ønske, vil der til redegørelsen blive tilføjet, at 
det ved deklaration sikres, at den kommunalt ejede del af området kun kan bebygges 
med lavenergibyggeri. 
Foruden disse lokalplanforslag agter vi også at indsende bemærkninger til en plan for 
et Erhvervsområde ved Munkevejen i Tilst, når denne plan bliver offentlig fremlagt. 
Problemet med dette forslag er for os at se, at kommunen ønsker at placere en 
busterminal for 60 bybusser med klargøring, vaskehal og tankanlæg på et areal, som 
ligger i et Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Lokalplanområdet er 
således placeret i et område, som udgør den nuværende og fremtidige ressource for 
kommunens vandforsyning. Området er sårbart, da der kun er tynde lerlag til 
beskyttelse af grundvandet. Området er udlagt til erhvervsformål for virksomheds-
klasserne 1-3, men de pågældende aktiviteter hører til virksomhedsklasse 4, jævnfør 
kommuneplanens virksomhedsklassificering, dog kan der forekomme konkrete 
situationer, hvor en anden klassificering kan være berettiget. En sådan konkret 
vurdering har medført, at busterminalen nu henregnes til virksomhedsklasse 3 og 
dermed kan etableres indenfor området i overensstemmelse med kommuneplanens 
rammebestemmelser.  
Når det gælder beskyttelsen af vore drikkevandsressourcer ønsker vi ”at gå både med 
livrem og seler”. Derfor foreslår vi busterminalen placeret et andet sted, hvor der ikke 
er drikkevandsinteresser.       
 
BY- OG LANDZONELOVEN 
Århus Kommune har givet dispensation til opførelse af en mobilantennemast ved 
Oddervej 304 i den sydlige del af kommunen. Området er i Århus Amts Regionplan 
2005 udlagt som område af særlig landskabelig interesse, område af særlig geologisk 
interesse og bevaringsværdigt kulturmiljø og i øvrigt omfattet af kystnærhedszonen. 
Da der samtidig i samme område i forvejen står 2 master (Søsterhøj-masten og Stofa-
masten) har vi foreslået, at disse master benyttes frem for at opføre yderligere en 
antennemast. Da kommunen er af en anden opfattelse, har vi klaget til 
Naturklagenævnet. I forbindelse med Naturklagenævnets behandling af sagen har 



 9

kommunen uden yderligere begrundelse anført, ”at alternativ placering af masten på 
de af klageren omtalte alternative mastepositioner ikke vil være en løsning i denne 
sag”. Det synspunkt er vi lodret uenige i! Vi afventer nu Naturklagenævnets 
afgørelse. 
 
TILGÆNGELIGHED 
De sidste års arbejde med at forbedre borgernes adgang til det åbne land er fortsat i 
år. Sammen med DN’s afdeling i Skanderborg Kommune, de to berørte kommuner 
samt landbruget har vi undersøgt mulighederne for et stiforløb rundt om Stilling-
Solbjerg Sø. Lokal modstand på dele af strækningen har dog sinket arbejdet noget, 
men vi forventer fortsat, at det vil lykkes at få gennemført et samlet forløb i dette 
kuperede og meget smukke landskab. 
Et andet stiprojekt har baggrund i en lokalplan for en golfbaneudvidelse ved 
Brydehøjvej ved Harlev. Den nuværende ejer af jorden, Aarhus Aadal Golf Club, har 
stillet sig positiv, men da de overvejer et frasalg, ønsker de ikke at indgå i det 
konkrete arbejde. Vi har derfor indsendt stiprojektet til Århus Kommune som  forslag 
til et af de såkaldte Grønne Projekter 2010. Pt. kender vi ikke kommunens endelige 
prioritering af næste års Grønne Projekter. 
Foruden disse og andre konkrete stiforløb arbejder vi også mere generelt med de 
registrerede stier i henhold til kommunens stifortegnelse, stier som enten er 
vanskelige/umulige at finde i felten, helt er groet til eller - endnu værre - pløjet op. Vi 
ønsker en ensartet markering af disse stier samt en synliggørelse f.eks. i forbindelse 
med kommunens kommende Friluftsplan.   
 
SAMARBEJDE 
En forudsætning for arbejdet i DN-Århus er gode samarbejdsrelationer bl.a. til de 
offentlige myndigheder.  
Samarbejdet med Århus Kommune er bredt og 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 
oftest på et mere generelt niveau. Endvidere har vi regelmæssig kontakt til afdelingen 
for Natur og Miljø vedrørende konkrete planopgaver, fredningsopgaver m.v. samt 
mere sporadisk til afdelingen for Affald og Varme via det såkaldte ”Affaldsforum” 
(som i parentes bemærket har et akut behov for nye aktive kræfter!) vedrørende 
kommunens affaldshåndtering.  
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: 

• Behandling af klagesager herunder ansvarsplaceringen 
• Samtidighed i sagsbehandlingen 
• Stier i det åbne land 
• Invasive arter 
• Skovhandleplan 
• Fredningsforslag vedrørende Tåstrup Sø og Mose mv. 
• Kommunens administration af Lov om husdyrbrug 

 10

• Høring om anlæggelse af ”Århus Papirmølle” nær Thors Mølle 
• Grønne partnerskaber og Grønne projekter 2009 

Ved næste møde skal vi bl.a. drøfte næste fase i kommunens indspil til de kommende 
Vand- og naturplaner. Endvidere kommer der snart en høring i rådet om kommunens 
vision på vandområdet, den såkaldte VandVision 2100. 
 
DN 
Som sædvanlig svinger medlemstallet i Århus Kommune lidt fra år til år. Sidste år 
gik det ned til 7.351, i år er det steget til 8.195 altså en stigning på over 10%. 
Stigningen er vi naturligvis meget tilfredse med. Alligevel er vi ikke i tvivl om, at en 
øget synlighed vil kunne få medlemstallet til yderligere at gå i den rigtige retning. I 
januar havde vi en stand over en enkelt dag i henholdsvis Storcenter Nord og i 
Bruuns Galleri som gav lejlighed til at fortælle kunderne om foreningens lokale 
aktiviteter. Men det er slet ikke nok! Derfor har vi intensiveret arbejdet med 
hjemmesiden, og resultatet af dette arbejde kan allerede nu ses på www.dn.dk/aarhus. 
Når denne side er fuldt opdateret med aktuelle oplysninger, bliver næste skridt at få 
lavet et Nyhedsbrev til de af vore medlemmer, der har oplyst deres e-mail til os.        
Som en forsøgsordning har vi i år fået fast mødelokale i Det Grønne Kontorhus i 
Dannebrogsgade. Det er vort håb på sigt, at de faste rammer bliver til gavn for vor 
efterhånden ganske omfattende interne mødeaktivitet samtidig med, at lokalet også 
inddrages til mindre medlemsaktiviteter. Sidstnævnte blev afprøvet i forbindelse med 
Vandets Dag.   
 
MEDLEMSARRANGEMENTER 
I sæsonen 2008/2009 har DN-Århus tilbudt følgende arrangementer: 
Okt. Rügen og tranerne. Turen aflyst på grund af for få tilmeldte. 
 Vand 
21.03. Temadag: Teorien, der ændrede verden – Darwins evolutionsteori. 
22.03. Møde i forbindelse med Vandets Dag 
19.04. Affaldsdag 
26.04. Ø-tur til Hirsholm. 
03.05. Fugletur til Skjern Å. 
20.06. Besøg på den nyrestaurerede hovedbygning på Moesgård.  
20.09. Ekskursion til Sletterhage, Helgenæs. Turen aflyst på grund af for få 

tilmeldte. 
Af kommende arrangementer kan bl.a. nævnes: 
25.10. Ekskursion til Sukkertoppen og Klosterkær 
29.10. Testamenteaften 
06.11. Grønt valgmøde 
01.12. Energikrise set med cubanske øjne  
20.03. Temadag: Naturforhold på nogle mindre danske øer 
 

 
Tilst, september 2009 

Søren Højager, 
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AFDELINGEN I ÅRHUS KOMMUNE, september 2009   
 
 
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  
 
Laila Hanghøj Andersen Jernaldervej 7, Søften, 8382 Hinnerup. 
 Tlf.priv.: 51 33 15 97 
 laneklund@hotmail.com Suppleant  
 
Kristian Brunmark Bærmosevej 5, 8380 Trige. 
 Tlf.priv.: 22 50 33 16 
 brunmark@webspeed.dk Suppleant 
 
Ketty Christensen Jegstrupvænget 199, 8310 Tranbjerg. 
 Tlf.priv.: 86 72 15 84 
 kett@mail.dk Suppleant 
 
Hans Christrup, Vestre Ringgade  126  1.tv., 8000 Århus C. 
 Tlf.priv.: 86 12 93 80 – mobil 40 96 93 80  
 hanschristrup@mail.dk Menigt medlem  
 
Anna Eklöf Vilhelmsborgvænget 41, 8330 Beder. 
 Tlf.priv.: 50 59 58 89 
 Anna.ekloef@gmail.com Suppleant 
 
Ellen Hald Esmann Elevvej 13, 8200 Århus N. 
 Tlf.priv.: 86 23 09 02 – 40 29 42 15 
 Ellen@ellenesmann.dk Suppleant  
 
Jeppe Fage-Butler Mejlgade 97 st., 8000 Århus C. 
 Tlf.: 86 74 28 83 – mobil 30 82 28 83 
 jeppe@fage-butler.dk Suppleant  
 
Elsebeth Hansen, Mellemtoften 5,  8250 Egå. 
 Tlf.priv.: 86 22 04 40.  
 Elsebethhansen@mail.dk Suppleant   
 
Vibeke Hørlyck Hørslevvej 143, 8462 Harlev. 
 Tlf.priv.: 26 82 68 85 
 horlyck@email.dk Menigt medlem   
  
Poul-Henrik Knuhtsen Skåde Højgårdsvej 83, 8270 Højbjerg. 
 Tlf.priv.: 86 27 40 18 
 knuhtsen@hotmail.com Menigt medlem  
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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   
   
Gry Nippin Fynsgade 19  1., 8000 Århus C. 
 Tlf.: 22 90 17 49 
 grynippin@hotmail.com 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  


