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DESVÆRRE
Den absolut største begivenhed inden for natur og miljø siden sidste årsmøde var det
stort anlagte COP15 topmøde i København i december sidste år. Forventningerne var
tårnhøje, og der var fra dansk side lagt megen prestige i, at mødet skulle munde ud i
en bæredygtig global klimaaftale eller i det mindste afgørende, forpligtigende skridt i
den rigtige retning. Inden mødet pressede DN på bl.a. for at få vedtaget følgende:
 Fair CO2-afgift på transport – særlig flytransport
 Fast loft over virksomhedernes brug af fossile brændstoffer
 Inddragelse af naturen som en del af løsningen på klimaproblemerne.
I dag kender alle resultatet, et stort flop. Og Danmark følger trop, og – som DN’s
direktør udtrykker det – melder sig ind i klubben af nølende klimanationer, der ikke
vil handle, før naboen har gjort det. Desværre.
I 1992 vedtog verdens lande Rio-konventionen om bevarelse af verdens biologiske
mangfoldighed (dvs. sikre biodiversiteten). År 2010 er endvidere af FN udnævnt til
internationalt biodiversitetsår, og i overensstemmelse hermed har Danmark sammen
med de andre EU-lande forpligtiget sig til at stoppe tilbagegangen af arter i hele EU
senest i 2010. Imidlertid har hverken Danmark eller de andre EU-lande aktivt
arbejdet for at efterleve målsætningen fra 1992. I stedet har man i EU besluttet at
ændre målsætningen! Nu er målet, at tabet af biodiversitet først skal være stoppet i
2020, og den natur, der er i tilbagegang, så vidt muligt skal genoprettes. Atter et flop
af de helt store, desværre.
På den hjemlige front har arbejdet med bl.a. Vand- og Naturplanerne (se senere)
været sat på stand by, idet vi har skullet afvente regeringens udspil: ”Grøn Vækst”.
Det kom så i april 2009 men betød ikke – som ellers lovet – at det målrettede arbejde
for genopretning af natur og miljø blev igangsat, tværtimod. Der skete ingenting.
Med udskydelsen af målene i det såkaldte vandrammedirektiv har regeringen mistet
sin troværdighed i forhold til indsatsen for Danmarks naturværdier. Udskydelsen er i
klar strid med direktivet, som kræver nødvendige indsatser sat i værk nu med henblik
på mål opfyldelse i 2015. Danmark har endda kendt målsætningen i 10 år og selv
været med til at beslutte den. Ikke bare DN har forholdt sig yderst kritisk til denne
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mangel på handling, nu har også EU-kommissionen tabt tålmodigheden og tildelt den
danske regering en alvorlig advarsel. Det har dog ikke givet anledning til en
accelerering af arbejdet for sikring af vor fælles livsgrundlag og naturarv. Derimod er
der fremsat et lovforslag, som direkte begrænser klagemulighederne over indholdet i
de kommende vand- og naturplaner og som dermed tilsidesætter de demokratiske
spilleregler. Desværre.
VAND- OG NATURA 2000 PLANER
I løbet af denne måned forventes 2. fase igangsat 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. Dermed er dette vigtige styringsredskab blevet forsinket
med mindst 2½ år. Offentligfasen vil antagelig vare frem til marts 2011, og vi vil
naturligvis bruge tiden til nøje at gennemgå det udsendte materiale. Allerede nu har
vi konstateret, at der er mange mangler i de statslige oplæg, hvis målsætningen skal
nås. Blot for at nævne et enkelt aktuelt eksempel er der overhovedet ikke medtænkt
tiltag, der vil kunne have en positiv effekt i relation til klimaændringerne.
I Århus kommune er der udpeget følgende habitatområder og fuglebeskyttelsesområder – 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.
Foruden disse særligt udpegede og særligt værdifulde områder skal vi naturligvis
også sikre, at den øvrige natur ikke glemmes. Kun ved at se på det samlede danske
landskab, herunder også landbrugsarealerne, vil det være muligt at få vendt skuden i
en mere gunstig retning i forhold til klimaproblemerne, tab af biodiversitet,
ødelæggelse af småbiotoper mv. Eksempler på vores arbejde med dette inden for
Århus Kommune fremgår af de følgende afsnit.

DN’s ARBEJDE I ÅRHUS KOMMUNE
”FREMTIDENS NATUR I ÅRHUS KOMMUNE”
Gennem de sidste åringer har mange af DN’s afdelinger udgivet hæfter med visioner
for deres respektive kommuner. Vi er nu i Århus-afdelingen færdige med kladden til
et tilsvarende hæfte. Det er vort håb, at hæftet kan ligge klar til udgivelse i foråret
2011 samtidig med, at foreningen kan fejre sit 100 års jubilæum.

2

LILLERING SKOV, TÅSTRUP MOSE, TÅSTRUP SØ OG STJÆR STENSKOV
At ting tager tid har vi måttet sande også i forbindelse med udarbejdelsen af det
endelige fredningsforslag for ovennævnte område. Bl.a. har en analyse af områdets
kulturhistoriske værdier taget nogen tid, men nu er det endelige fredningsforslag på
trapperne, og vi forventer fortsat, at sagen vil blive rejst i dette kalenderår.
Formålet med fredningsforslaget er:
 at bevare og forbedre natur- og landskabsværdierne ved at ekstensivere driften
og skabe grundlag for pleje af et større sammenhængende naturområde samt
bevare det helstøbte ådalslandskab med et åbent dalstrøg, skovklædte dalsider
og en tydelig afgrænsning af landsbyen Tåstrup ud mod det åbne land
 at forbedre offentlighedens adgang til fredningsområdet gennem udlæg af
enkelte nye stier for at skabe et sammenhængende stinet samt sikre permanent
adgang af udvalgte eksisterende stier og veje
 at medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som
er på udpegningsgrundlaget for habitatområdet
 at bevare og permanent beskytte allerede kendte kulturhistoriske værdier og de
naturligt forekommende stenbestrøninger, samt give adgang til disse i
forsknings- og formidlingsmæssigt øjemed.
BYENS GRØNNE OASER
Gennem snart mange år har vi plæderet for, at kommunen vedtager en samlet politik
for de bynære grønne områder, men indtil videre desværre forgæves. Alt for tit ser vi,
at mange beslutningstagere betragter de grønne arealer som potentielle byggepladser.
Af aktuelle eksempler kan nævnes Skanseanlægget, Skolemarken ved Sct. Anna
Gade Skole, hjørnet af Kasserneboulevarden og Langelandsgade, og Æblehaven ved
Århus Universitet, hvor de to sidstnævnte i dag er byggepladser.
Der er for os ingen tvivl om, at en samlet politik for byens grønne områder vil være et
meget vigtigt og givtigt styringsredskab fremover og samtidig have en særdeles bred
opbakning i befolkningen. Temaet er samtidig yderligere aktualiseret i forbindelse
med den ændrede klimasituation med bl.a. voldsomme nedbørsmængder over kort tid
og højere temperaturer. Her kan grønne områder i byen være en del af løsningen, idet
de kan være med til at reducere temperaturen og sinke vandafstrømningen. Etablering
af grønne tage i stor målestok vil være et andet fornuftigt tiltag i forbindelse med
klimatilpasningen. Vi mener derfor, at tiden nu er moden til konkrete initiativer.
Vi foreslår fortsat, at de største og mest værdifulde grønne områder i byen som f.eks.
Botanisk Have direkte fredes via kendelser, ligesom man har gjort i en række andre
byer specielt i København. Endvidere foreslår vi, at der laves en oversigt over alle
byens øvrige grønne områder efterfulgt af en politik med bl.a. følgende elementer:
 Antallet og arealet af de bynære grønne områder må ikke mindskes
 Afstanden fra de enkelte boligområder til et grønt område må højest være 300
meter (afstanden er fastsat ud fra svenske undersøgelser om udnyttelse af
nærrekreative områder i byer).
Hertil kommer nogle mere præcise krav til indhold.
Endelig ønsker vi en klar politik vedrørende etablering af grønne tage. En naturlig
start kunne være kommunens egne ejendomme.
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Problematikken omkring nærrekreative arealer har været behandlet i byrådet i år, og
en aktuel indstilling fra Magistraten lægger op til, at der i den kommende
parkudviklingsplan indarbejdes et forslag om, at 90 % af samtlige boliger i Århus
senest i 2020 har maks. 500 m til et offentligt grønt område. - Det er et naturligvis et
skridt i den rigtige retning, men da der er betydelig usikkerhed om kommunens
samlede økonomi i budgettet for 2011-2014, forventes det ikke på nuværende
tidspunkt, at såkaldte ufinansierede merudgifter kan indarbejdes i budgettet. At en
udskydelse så samfundsmæssigt set let kan blive betydelig dyrere, indgår
tilsyneladende ikke i byrådets prioritering.
NATURGENOPRETNING OG NATURPLEJE
I den øvre del af Egåen (kaldet Moseåen) kan der i den tørre tid af året være
problemer med vandføringen. Århus Kommune har derfor udarbejdet et forslag til
regulering af vandstanden i Geding Sø således, at vandføringen i Egåen kan
opretholdes året igennem. Om end vi generelt ikke er tilhængere af faunaspærringer,
kan alternativet her nemt være værre nemlig en å uden vand om sommeren, og vi har
derfor støttet initiativet. Med på plussiden vægter også, at den rørlagte del af
Moseåen frilægges ved samme lejlighed.
Fra Geding Sø løber Moseåen gennem Kasted-Geding Moser, hvor de sidste års
naturpleje fortsætter. Af hensyn til den artsrige flora med et par sjældne arter har
kommunen hjulpet med til bekæmpelse af bævreasp. Græsningen på engarealerne
gennemføres i år med 4 stude og 6 kvier, hvilket er 2 dyr flere end sidste år. For
yderligere oplysninger se: www.kastedmose.dk.
SPILDEVANDSPLAN 2010 – 2012
Spildevandsplan 2010-2012 rummer mange positive elementer til sikring af et godt
miljø og til forebyggelse af problemer i forbindelse med heftige regnskyl.
I vore kommentarer har vi bl.a. givet udtryk for, at vi finder det fornuftigt, at
centralisering af renseanlæggene ikke gennemføres som planlagt, men vi efterlyser
samtidig mere overskuelige oversigter over, hvad de forskellige tiltag medfører af
henholdsvis N- og P-reduktion til vandmiljøet, og hvad det koster pr fjernet kg
næringssalt. Samtidig savner vi, at også landbruget indtænkes i det mindste for
sammenligningens skyld, idet tidligere erfaringer viser, at det koster samfundet langt
mere at reducere N-udledningen fra byernes spildevand end fra landbruget. Endelig
efterlyser vi et materiale, der kan vise næringssaltudledningen fra kolonihaveområder. Vi ønsker ikke, at en kloakering af kolonihaveområder kan legalisere
helårsbeboelse i områderne.
LETBANE
I februar i år fremlagde kommunen et planforslag for 1. etape af en letbane i Århusområdet. Vi hilser det velkommen, at en del af den kollektive trafik kan udbygges
med en letbane, og vi har ikke fremsendt bemærkninger til det rent tekniske eller til
linjeføringen. Derimod har vi foreslået, at man allerede nu begynder at forberede en
flytning af de nuværende træer ved Nehrus Allé og Olaf Palmes Allé, så de grønne
bånd kan bevares. Hvis det er teknisk muligt at bevare den flotte rødbøg ved
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Randersvej blot ved flytning af et stoppested, henstiller vi til, at en sådan løsning
vælges.
NYE VEJANLÆG
Bering-Beder Vejen: I efteråret 2009 fremlagde kommunen et debatoplæg om et nyt
vejanlæg i åbent land mellem Bering og Beder som en del af den overordnede
ringvejsforbindelse rundt om Århus. Målsætningen er at give en mere ligelig
fordeling af trafikbelastningen på de sydlige indfaldsveje.
Generelt medfører nye større vejanlæg mere biltrafik, men da den nye vej har til
formål at aflaste det nuværende meget belastede vejnet, kan et nærliggende nyt
vejanlæg med tilknytning til motorvejssystemet være en af flere løsninger.
I debatoplægget nævnes to linjeføringer. Vi har i vore bemærkninger taget afstand fra
en alternativ skitseret rute syd om Testrup. Denne rute vil forløbe i en lavning tæt ved
Testrup Mose og tæt ved ynglepladser for spidssnudet frø og løvfrø, der begge er
opført på Habitatdirektivets Bilag IV som arter, som ikke må fanges, dræbes,
forstyrres eller få ødelagt deres levesteder. Et vejanlæg så tæt på vådområderne vil
uundgåeligt medføre forstyrrelser og er dermed uforenelig med Habitatdirektivet.
Den sydlige linjeføring harmonerer endvidere ikke med, at Århus Kommune i den
senere tid har bekostet etablering af nye vandhuller i området primært af hensyn til
spidssnudet frø. Uanset hvilken linjeføring, der vælges, må det være et krav, at der
skabes de nødvendige faunapassager og forbindelseskorridorer.
På baggrund af bemærkningerne i første offentlighedsfase er kommunen nu i gang
med den endelige plan herunder den såkaldte VVM (Vurdering af Virkning på
Miljøet). Dette materiale vil vi naturligvis se nærmere på, når det kommer til debat.
Vejanlæg ved Constantinsborg: Ejeren af Constantinsborg ønsker, at trafikken på
Storskovvej flyttes bort fra bygningerne på godset. Da en ændring af vejforholdene
vil berøre naturinteresser i området, har vi haft et møde med kommunens vejafdeling
og en senere besigtigelse sammen med ejeren.
Den løsning, vi har fået forelagt, er en ny vejføring umiddelbart syd for dæmningen,
hvor Hammelbanen i sin tid lå, og hvor der nu er etableret natursti (en del af stien
rundt om Årslev Engsø). Af flere grunde har vi ikke kunnet støtte denne løsning, som
bl.a. efter vores mening vil ødelægge de meget smukke kløfter med Madsesbæk og
Kildebæk syd for Hammelbanedæmningen. Efterfølgende har vi fået oplyst, at der
ikke arbejdes videre med dette forløb, men at der søges andre løsninger.
Viborgvej: Trafiktætheden på Viborgvej specielt på strækningen fra Tilst til Århus er
i dag meget intens, men også videre mod Viborg er der problemer; det gælder bl.a.
vejføringen gennem de mindre landsbysamfund. Vejdirektoratet er derfor i færd med
at udarbejde et løsningsforslag for de trafikale problemer. Det rummer bl.a. en ny
motorvej fra Tilst til Hammel og ny motortrafikvej resten af vejen til Viborg. Det
bliver en af de kommende opgaver for os at vurdere, om det virkelig er den mest
bæredygtige og skånsomme løsning på de nuværende problemer. Vejen vil således
komme i konflikt med flere naturområder bl.a. Borum Stormose og Vindskov og
muligvis også uvurderlige kulturhistoriske områder ved Borum Eshøj.
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HUSDYRBRUG
Århus Kommune har i 2009 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.
Denne tilladelse ankede vi i foråret 2009, da vi ikke mener, at der i tilstrækkelig grad
i tilladelsen er taget hensyn til det sårbare område. Vi afventer fortsat Miljøklagenævnets afgørelse.
NATURBESKYTTELSESLOVEN
Også i år har vi modtaget mange henvendelser i relation til Naturbeskyttelsesloven.
Nedenfor bringes et lille men forhåbentlig repræsentativt udpluk. Bemærk, at flere af
sagerne er eksempler på en urimelig lang sagsbehandlingstid!
Lyngbygård Å: I sidste års beretning omtalte vi en problematisk tilladelse til såkaldte
teambuildingsaktiviteter langs Lyngbygård Å og skovområdet Lyngbygård Skov.
Naturklagenævnet har i oktober sidste år afgjort sagen. Nævnet mener i lighed med
os, at der kan bestå en væsentlig risiko for, at anvendelsen kan påvirke områdets
tilstand negativt herunder navnlig dyrelivet i og ved åen. Nævnet har derfor påbudt
brugerne, at alle aktiviteter skal flyttes mindst 10 meter væk fra åløbet.
Årslev Engsø: Tilbage i december 2008 anmeldte vi en overtrædelse af fredningsbestemmelserne for Årslev Engsø, idet Galten Elværk uden tilladelse havde opstillet
en meget synlig el-installation på digekronen ved søens nordside. I juli 2009 foretog
Fredningsnævnet en besigtigelse, og i februar 2010 fik vi meddelt, at el-selskabet er
lydhør over for kritikken, og at vi inden længe vil modtage en afgørelse. Siden har vi
intet hørt!
Fulden-fredningen: Fulden-fredningen er en tilstandsfredning som kræver, at det
fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand (dvs. som det var i 1979). I
2004 var vi med Fredningsnævnet på en besigtigelse i forbindelse med ønske om
opførelse af en række nye bygninger på en ejendom inden for fredningen. Det blev
dengang fastslået, at der var tale om fritidslandbrug, hvorfor der ikke er tale om
erhvervsmæssige nødvendige driftsbygninger. Nybyggeriet krævede derfor
dispensation fra Fredningsnævnet. Vi henstillede ved den lejlighed, at byggeriet
tilpasses omgivelserne med så lidt ”modernisme” som muligt. Siden har vi
konstateret, at der er sket omfattende ændringer på den pågældende grund, som efter
vores opfattelse ikke passer harmonisk ind i det fredede område, og vi har derfor
anmodet kommunen om at besigtige området. Bortset fra, at 3 ulovligt opstillede
lysmaster blev krævet fjernet, fik vi ikke noget ud af henvendelsen. Jordbrugskommissionen har nemlig i 2009 udtalt, at byggeriet er nødvendigt for driften af
hestestutteriet, og da der således ifølge kommissionen ikke mere er tale om
fritidslandbrug, kræves der ikke godkendelse fra Fredningsnævnet. En ærgerlig
tilsidesættelse af intentionerne i fredningsbestemmelserne.
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 i sommeren 2009 været på
besigtigelse, men en afgørelse foreligger fortsat ikke.
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Allétræerne ved Moesgård Museum: Allétræerne ved Moesgård er fredede, og derfor
står der da også i beslutningsmaterialet for museumsudvidelsen, at ”Eksisterende
fredede træer og beplantninger m.m. må ikke fjernes”. Ikke desto mindre er det lige
præcis det, museet - støttet af kommunen - ønsker, så der kan etableres en bredere
tilkørselsvej. Vi har naturligt nok fastholdt, at fredningen skal overholdes, og at
manglende pleje og vedligeholdelse af de fredede træer ikke kan bruges som et
argument for en fældning. Spørgsmålet har været behandlet en gang i Fredningsnævnet,
men efter fornyet ansøgning fra museet vil problematikken igen blive taget op i nævnet.
Facadeskiltning: I Naturbeskyttelsesloven § 21 står: I det åbne land må der ikke
anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre
indretninger i reklame- og propagandaøjemed. Efter vores klare opfattelse lever
facadeskiltningen på Bilkas store højlager på Rosbjergvej ikke op til bestemmelsen i
§ 21, og vi har derfor påklaget placeringen af de 3 farverige skilte placeret øverst på
bygningens 2 langsider. Klagemyndigheden, der i dette tilfælde er Vejdirektoratet,
har imidlertid vurderet, at reklamerne (der kan ses på flere kilometers afstand) ikke
virker markante i landskabet. De mener at bygningen i sig selv er så markant, at
reklamerne synsmæssigt er sekundære.
I Lokalplanen for området anføres i § 10 stk. 1, at skiltning kun må finde sted i et
omfang og med en placering afstemt efter bygningernes og omgivelsernes karakter,
og ifølge stk. 3. skal dens udformning, størrelse, skrifttype og farve tilpasses
bygningens arkitektur. Trods dette krav har Århus Kommune i juli i år givet en
efterfølgende tilladelse til skiltningen.
Vi mener fortsat, at skiltningen er i strid med Naturbeskyttelsesloven, og vi har derfor
anket afgørelserne til Naturklagenævnet. Nævnet har dog afvist klagen over Århus
Kommunes afgørelse, men vurderer fortsat klagen vedrørende Vejdirektoratets
afgørelse.
LOKALPLANER MV.
Brendstrupkilen: Sidste efterår udsendte kommunen et debatoplæg om placering af et
nyt byområde ved Brendstrup eller Tilst. Området er sårbart, da en bebyggelse i
Brendstrupkilen vil bryde alvorligt med fingerprincippet (grønne korridorer fra
periferien ind mod bymidten) og en uhensigtsmæssig placering samtidig vil hindre, at
dalbunden kan indgå som et vigtigt element i kommunens klimatilpasningsstrategi
ved opsamling af de forventede øgede regnmængder. Så skal der absolut etableres et
nyt byområde i denne del af kommunen, vil vi foretrække det såkaldte Tilst-scenarie
velvidende, at det giver nye trafikmæssige udfordringer.
Erhvervsområde ved Munkevejen i Tilst: Vi har kommenteret dette lokalplanforslag,
idet vi finder det problematisk 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.
Kommunen har trods protester valgt at vedtage lokalplanforslaget. Det er kommunens
vurdering, at busanlægget kan indrettes og drives på en sådan måde, at der ikke er
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betænkeligheder i forhold til grundvandet, og at afledning af overfladevand ved
kraftig nedbør kan styres.
De bynære havnearealer: Det er et mål for kommunen at få skabt et bynært, rekreativt
område for byens borgere og besøgende med et sammenhængende promenadeforløb,
en grøn oase, et kanalanlæg og et stiforløb for gående og cyklende. Vi har i den
forbindelse foreslået, at de rekreative muligheder i havmiljøet tænkes ind i den
kommende planlægning f.eks. i form af nye stenrev mv.
BY- OG LANDZONELOVEN
Århus Kommune har givet dispensation til opførelse af en mobilantennemast ved
Oddervej 304 i den sydlige del af kommunen. Da området i Århus Amts Regionplan
2005 er udlagt som område af særlig landskabelig interesse, område af særlig
geologisk interesse og bevaringsværdigt kulturmiljø og i øvrigt omfattet af
kystnærhedszonen, har vi været uenig i denne dispensation og derfor klaget til
Naturklagenævnet. Vi har samtidig peget på alternative placeringer på eksisterende
master i området.
Sagen er nu afgjort i Naturklagenævnet, og desværre har vi ikke fået medhold. I
interesseafvejningen af landskabsværdierne over for de samfundsmæssige interesser i
telekommunikationsdækning i det pågældende område har nævnet vurderet, at en 24
m høj antennemast kun i meget begrænset omfang har en skæmmende visuel effekt,
og de har dermed stadfæstet kommunens tidligere afgørelse.
TILGÆNGELIGHED
Samtidig med, at vi arbejder videre på det mere generelle plan med kommunens stier,
er vi nået et lille skridt videre med sidste års 2 konkrete stiforløb.
Stiforløb rundt om Stilling-Solbjerg Sø: Efter forgæves at have forsøgt at gennemføre
dette stiforløb via dannelse af et såkaldt ”Grønt Partnerskab” er vi i samarbejde med
kollegerne i DN’s Skanderborg-afdeling blevet enige om, at vi vil forsøge at sikre
stiadgangen gennem supplerende fredninger til de i forvejen gældende fredninger, der
bortset fra byerne Solbjerg og Stilling dækker arealer søen rundt, med en enkelt
undtagelse på nogle hundrede meter omkring Rødkol Skov vest for Færgestedet. En
samlet beskrivelse af de nødvendige tiltag er sendt til DN’s sekretariat, og forslaget
vil så indgå i Forretningsudvalgets prioritering af fredningsindsatsen for 2011. Stien
bliver ca. 16 km. lang, hvoraf de ca. 4,7 km. allerede findes i dag.
Stiforløb ved Brydehøjvej ved Harlev: Vores forslag til stiforløb ved Aarhus Aadal
Golf Club mellem Kirkestien og Harlevholmvej er medtaget som et af kommunens
grønne projekter til gennemførelse i 2010. I foråret var vi i felten sammen med en
repræsentant fra kommunen med henblik på den endelige fastlæggelse af forløbet.
Desværre har det efterfølgende vist sig, at forløbet kan komme i konflikt med de
sikkerhedskrav, der skal varetages ved golfbanens planlagte udvidelse. Vi forventer
dog en snarlig løsning på dette problem, så stien kan etableres i løbet af efteråret som
en trampesti med terrænafretning men uden yderligere form for befæstelse. Den
samlede længde bliver ca. 1 km.
Århus Kommune er i år i gang med en registrering af alle eksisterende stier som et
vigtigt grundlag for det videre arbejde med kommunens Friluftsplan. Vi er i den
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forbindelse blevet stillet i udsigt, at vi i løbet af efteråret sammen med bl.a.
Friluftsrådet vil blive indkaldt til en drøftelse om lokalisering, prioritering mv. Vi ser
frem til denne mulighed for fortsat at kunne varetage befolkningens muligheder for
gode adgangs- og oplevelsesmuligheder til det åbne land.
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. og sidst
har vi været til møde med Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer.
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:
 Skovrejsningsplan
 Naturkvalitetsplan
 Friluftsplan
 Indsats mod invasive arter specielt kæmpe-bjørneklo *)
 Grønne projekter 2010
 Status for Natur- og Vandplanerne.
*) Der er nu nedsat en undergruppe under Det grønne Råd, som specielt ser på
problematikken vedrørende de invasive arter.
Ved næste møde skal vi bl.a. drøfte fredningsforslaget for Lillering Skov, Tåstrup
Mose, Tåstrup Sø og Stjær Stenskov.
Et nyt tiltag er et samarbejde med nogle af de andre lokale grønne organisationer,
Naturhistorisk Museum og de grønne guider om udgivelse af en Østjysk
Naturkalender med informationer om det kommende års planlagte arrangementer.
DN
Medlemsudviklingen i Århus-området er fortsat positiv fra 7.351 i 2008 over 8.195 i
2009 til nu 8.398.
Så langt vore ressourcer rækker, arbejder vi videre med at skabe større synlighed om
vores arbejde. Hjemmesiden er under fortsat udbygning (se www.dn.dk/aarhus), og vi
har fortsat som intention at udgive et Nyhedsbrev, når der er noget aktuelt at berette
til de af vore medlemmer, der har oplyst deres e-mail til os.
MEDLEMSARRANGEMENTER
I sæsonen 2009/2010 har DN-Århus afholdt følgende arrangementer:
25.10.
Ekskursion til Sukkertoppen og Klosterkær
29.10.
Testamenteaften
06.11.
Grønt valgmøde
24.11.
Klima på skinner (samarbejde med foreningen NORDEN)
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01.12.
11.02.
24.02.
20.03.
19.04.
30.04.
08.05.
29.05.
19.06.
18.08.

Klimakrise set med cubanske øjne
Testamenteaften
Foredrag: ”7 hemmelige steder i Jylland”
Temadag: Naturforhold på nogle danske småøer
Affaldsindsamling
Fugletur for kvinder; Moesgård
Fugletur for kvinder; Egå Engsø
Ekskursion til Fur
”Grøn Sommer”, Ingerslev Boulevard
Ekskursion til vinavler på Vesterled, Odder (aflyst på grund af manglende
tilslutning).
24.08.
Tangtur til Århusbugten
Af kommende arrangementer kan bl.a. nævnes:
19.03.
Temadag: Hotspots i dansk natur

Tilst, september 2010
Søren Højager,
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AFDELINGEN I ÅRHUS KOMMUNE, september 2010
Søren Højager,

Jens Dybkjær Holbech,

Mejløvænget 4, 8381 Tilst.
Tlf.priv.: 86 24 25 21
Soeren.hoejager@skolekom.dk

Formand

Marselisborg Allé 32 4., 8000 Århus C.
Tlf.priv.: 86 19 50 91 – arb. 89 42 36 28 –
arb.mobil 28 99 25 33
Holbech@gmail.com

Næstformand

Laila Hanghøj Andersen Jernaldervej 7, Søften, 8382 Hinnerup.
Tlf.priv.: 51 33 15 97
laneklund@hotmail.com
Kristian Brunmark

Hans Christrup,

Anna Eklöf

Ellen Hald Esmann

Jeppe Fage-Butler

Kirsten Gad

Elsebeth Hansen,

Poul-Henrik Knuhtsen

Eva Kullberg,

Menigt medlem

Bærmosevej 5, 8380 Trige.
Tlf.priv.: 22 50 33 16
brunmark@webspeed.dk

Suppleant

Vestre Ringgade 126 1.tv., 8000 Århus C.
Tlf.priv.: 86 12 93 80 – mobil 40 96 93 80
hanschristrup@mail.dk

Menigt medlem

Vilhelmsborgvænget 41, 8330 Beder.
Tlf.priv.: 50 59 58 89
Anna.ekloef@gmail.com

Suppleant

Elevvej 13, 8200 Århus N.
Tlf.priv.: 86 23 09 02 – 40 29 42 15
Ellen@ellenesmann.dk

Menigt medlem

Mejlgade 97 st., 8000 Århus C.
Tlf.priv.: 86 74 28 83 – mobil 30 82 28 83
jeppe@fage-butler.dk

Menigt medlem

Julsøvej 164, 8240 Risskov.
Tlf.priv.: 86 17 20 19
kiga@webnetmail.dk

Suppleant

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

Menigt medlem

Skåde Højgårdsvej 83, 8270 Højbjerg.
Tlf.priv.: 86 27 40 18
knuhtsen@hotmail.com

Menigt medlem

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

Menigt medlem
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Jens Laursen

Kirsti Leth,

Lisa Kock Nielsen

Gry Nippin

Uffe Rasmussen,
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Kirkevænget 60, 8310 Tranbjerg
Tlf.priv.: 86 29 35 30.
lonelaur@gmail.com

Menigt medlem

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

Menigt memdlem

Fløjstrupvej 181, 8330 Beder.
Tlf.priv.: 24 47 40 67
lisa@lisanielsen.dk

Supleant

Fynsgade 19 1., 8000 Århus C.
Tlf.: 22 90 17 49
grynippin@hotmail.com

Suppleant

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

Menigt medlem

