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Det er blevet meget moderne med såkaldte 2020-planer, og vi vil naturligvis ikke stå
tilbage i den sammenhæng. Sammen med 17 andre grønne organisationer har
Danmarks Naturfredningsforening (DN) her i foråret udgivet en rapport med titlen:
”Danmarks natur frem mod 2020. Om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed”.
Baggrunden er den store COP 10 biodiversitetskonference i Japan i oktober 2010,
hvor verdens lande vedtog en handleplan for sikring af den biologiske
mangfoldighed.

Årslev Engsø indgår sammen med Brabrand Sø som et af kommunens fire såkaldte Natura
2000-områder.
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Budskabet er klart. Det er bydende nødvendigt at udpege en række områder i
skovene, i det åbne land og i havet, hvor naturen får førsteret og sikres mere plads og
bedre pleje, hvis tabet af biologisk mangfoldighed skal standses. Forskerne peger
endvidere på, at manglende planlægning, kortlægning og overvågning af naturen
udgør nogle af de største problemer for at kunne forvalte den danske artsrigdom mere
effektivt. Man kan simpelt hen ikke beskytte en ressource, der ikke er kortlagt.
Anbefalingerne fra de 42 forskere bag rapporten er bl.a.:
Udpeg naturzoner på de arealer, som i dag huser sårbare eller truede arter
Tag mere hensyn til naturen på arealer, hvor der er landbrug, skovbrug, fiskeri
eller bebyggelse
Omdan mere af den offentligt ejede skov til naturskov
Opret naturzoner til havs i form af marine reservater
Forbedr beskyttelsen af den sjældne og sårbare natur i de såkaldte ’§3
områder’
Indarbejd naturhensyn i lokalplaner, byggevejledninger og lignende
reguleringer
Sæt ind med en aktiv indsats for at omdanne marginale landbrugsjorder som
lavbundsarealer og skrænter til naturområder
Etabler et beredskab over for klimaændringer og klimatilpasning.
Staten skal nu til at udarbejde delmål og handleplaner for arbejdet med den
biologiske mangfoldighed, planer som skal være implementeret allerede i 2015.
Endvidere skal alle incitamenter og støtteordninger, som skader den biologiske
mangfoldighed, være udfaset inden 2020. Regeringen har i forlængelse af COP 10
bebudet, at den vil lave en national ’Naturplan Danmark’ med konkrete virkemidler
for beskyttelse, forvaltning og genopretning af den danske natur.
Hele rapporten kan downloades fra nettet; www.dn.dk/Default.aspx?ID=29937

AFDELINGENS ARBEJDE I AARHUS KOMMUNE
”VI HAR SPILDT ALT FOR MEGET TID, NU SKAL VI I GANG!”
Sådan indleder Miljøministeren sin pressemeddelelse om vandplanerne, og hun
fortsætter: ”Den tidligere regering har desværre spildt alt for meget værdifuld tid med
interne slagsmål og angst for særinteresser. Vi er derfor på forhånd slået to år tilbage,
og jeg vil ikke forlænge processen og dermed udsætte forbedringen af vandmiljøet
yderligere”. Det lyder jo umiddelbart meget fornuftigt, men det betyder desværre, at
alle de kommentarer og gode råd, som DN indsendte sidste år, da de statslige planer –
såvel vandplanerne som naturplanerne – var i høring, overhovedet ikke er taget i
betragtning! For at dette enorme arbejde ikke skal være helt spildt, vil vi
genfremsende bemærkningerne i forbindelse med næste fase i 2016.
Baggrunden for denne planlægning er, at alle lande i EU er pålagt at udpege
værdifulde områder, hvor naturtyper og plante- og dyrearter, der har særlig betydning
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for naturen i EU, skal sikres en såkaldt gunstig bevaringsstatus. I Aarhus Kommune
er der udpeget følgende fire naturområder:
Lillering Skov, Stjær Stenskov, Tåstrup Sø og Mose (habitatområde 232)
Brabrand Sø / Årslev Engsø (habitatområde nr. 233)
Giber Å, Enemærket og Skåde Bakker (habitatområde nr. 234)
Kysing Fjord (fuglebeskyttelsesområde nr. 30 habitatområde nr. 59)
Endvidere er alle vandområder (dvs. søer, vandløb, kystvande samt grundvand) med i
udpegningen. (Se: kort.arealinfo.dk klik på Natura 2000 områder).
Med udgangspunkt i de statslige udmeldinger har kommunerne her i foråret
udarbejdet handleplaner for de udpegede områder. Planerne har været i offentlig
høring i denne sommer, men da spillerummet for kommunerne har været ret
begrænset, har det tilsvarende begrænset vores muligheder for mere omfattende
bemærkninger. Nye målsætninger og nye indsatser må vente til de følgende 2
planperioder fra 2016 og frem til 2027, hvor vi naturligvis vil være på banen igen.
FREDNING SKER IKKE FRA DEN ENE DAG TIL DEN ANDEN
At ting tager tid illustreres tydeligt af de
følgende to fredningsforslag.
Lillering Skov, Tåstrup Mose, Tåstrup
Sø og Stjær Stenskov:
Gennem rigtig mange år – specielt i de
sidste syv år – har lokalafdelingen
arbejdet for at få området ved Tåstrup Sø
fredet. I april i år kunne vi så sætte det
første punktum, idet et gennemarbejdet
forslag blev sendt til Fredningsnævnet
med Skanderborg og Aarhus Kommuner Fredningssagen ved Harlev startede for
samt
DN
som
afsender. mange år siden. Dette billede fra april
Fredningsforslaget omfatter 221,2 ha, og 2008 viser DN Aarhus' første præsentation
budgetoverslaget
for
fredningen af ideerne for DN's fredningsmedarbejder.
andrager ca. 4,5 mio. kr.
Men dermed er sagen ikke slut. Fredningsnævnet har, som proceduren foreskriver,
indkaldt til offentligt møde (d. 24.09.), og bagefter vil der være besigtigelse af
området. Herefter skal nævnet beslutte sig for enten at afvise sagen eller – hvis det
skønnes, at fredningsforslaget er velbegrundet og opfylder kravene i
Naturbeskyttelsesloven – at realitetsbehandle sagen. Når Fredningsnævnet har afsagt
sin fredningskendelse – senest 2 år efter at sagen er rejst – kan den ankes til
Naturklagenævnet, der så afsiger den endelige fredningskendelse. Der kan således
være lang vej endnu, inden sidste punktum sættes.
Tillægsfredning for stisystem omkring Stilling-Solbjerg Sø:
Som nævnt sidste år fremlagde Hørning Kommune, Skanderborg Kommune, Aarhus
Kommune og Aarhus Amtskommune i oktober 1987 et forslag til pleje og natursti
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rundt om Stilling-Solbjerg Sø. Forslaget
blev dog aldrig realiseret, da det blev
mødt af voldsomme lokale protester.
Siden er forskellige løsningsmuligheder
forsøgt men uden held. Sekretariatet i
DN foreslår derfor, at der om muligt i år
rejses en tillægsfredning med hjemmel
til at anlægge et ca. 16 km langt stiforløb
(hvoraf ca. 4,7 km allerede findes i dag)
omkring søen samt sikring af de
eksisterende stier og markveje, der har
relevans for oplevelsen af søen og det De første skridt tages for en sti rundt om
smukke kuperede landskab. Desuden Stilling-Solbjerg Sø via en fredning.
skal fredningen give hjemmel til at pleje Tidligere forsøg ad frivillighedens vej har
måttet opgives.
og vedligeholde stierne.
En ny lovændring med ikrafttræden 1. september i år vedrørende de såkaldte
randzoner kan måske hjælpe i den videre proces. Ifølge lovændringen må der i indtil
10 meter fra bredden ikke foretages gødskning, sprøjtning, dyrkning eller anden
jordbearbejdning, og randzonerne bliver åbne for færdsel til fods, hvis der vel at
mærke er lovlig adgang i forvejen.
NATURBESKYTTELSESLOVEN I PRAKSIS
Hvert år modtager vi mange henvendelser ikke mindst fra vore medlemmer i Aarhus
om forskellige problematikker i forhold til Naturbeskyttelsesloven. Nedenfor bringes
et udpluk. At nogle sager også har været nævnt i tidligere beretninger viser noget om
sagsbehandlingstiden.
Moesgård
I 2010 klagede vi til Naturklagenævnet over en kommunal tilladelse til fældning af
nogle træer samt til en række digegennembrud ved Moesgård. I ingen af disse sager
har vi fået medhold.
Tilbage resterer fortsat et meget væsentligt spørgsmål, nemlig hvordan
tilkørselsmulighederne til det nye museum skal løses. Svaret findes ikke umiddelbart
i den vedtagne Lokalplan for museet (nr. 822), men heri står til gengæld, at
lokalplanen respekterer de gældende fredninger (incl. Fuldenfredningen) og
bevaringsdeklarationer, og at eksisterende fredede træer og fredede og
bevaringsværdige træer og beplantninger ikke må fjernes. Til trods for dette, har
Aarhus Kommune rettet henvendelse til Fredningsnævnet med henblik på at få
dispensation fra Fuldenfredningen til anlæggelse af en parallelvej syd for Moesgård
Allé inden for fredningen, og nævnet har i august givet den ønskede dispensation.
Efter vor opfattelse er en dispensation slet ikke en mulighed, idet der om nye veje
alene står: ”Fredningen er dog ikke til hinder for anlæg af mindre, private veje, der
følger det naturlige terræn. Fredningen er heller ikke til hinder for, at der i
forbindelse med en forlægning af landevejen Århus-Odder etableres nødvendige
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omlægninger af tilkørsler og veje til de fredede arealer langs landevejen”. Her er der
hverken tale om forlægning af Oddervej eller en mindre privat vej. Men der kan
findes løsninger, der fuldt ud respekterer de gældende fredninger. Mest oplagt er en
ny vej, som skitseret i den gældende Kommuneplan 2009 som ”planlagt stor
trafikvej” placeret nord for golfbanen med forbindelse til Ny Moesgårdvej. Ensrettes
trafikken med tilkørsel til museet ad Moesgård Allé og bortkørsel ad Ny Moesgårdvej
er fredningsinteresserne respekteret som lovet i Lokalplanen og autenticiteten i
herregårdslandskabet bevaret. Blinklys vil kunne løse problematikken med busdriften
til og fra området. Der er således flere grunde til, at vi har fundet anledning til at
klage til Natur- og Miljøklagenævnet over Fredningsnævnets afgørelse.

Sådan forestiller kommunen sig, at vejadgangen til Moesgård Museum skal forløbe syd for
den fredede Moesgård Allé og dermed i Fulden-fredningen. Vi i DN Aarhus har et bedre
forslag!

Årslev Engsø:
Dette er en meget lille sag med en meget lang sagsbehandlingstid. 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. Den afventer vi fortsat!
Stenbækvej:
I forbindelse med et planlagt nybyggeri ved Stenbækvej i Brabrand har det lokale
ejerlav og den lokale borgergruppe sammen klaget til Natur- og Miljøklagenævnet
over det planlagte byggeri tæt på skoven og langt inden for skovbyggelinjen. Vi har
efterfølgende anbefalet nævnet, at det i afgørelsen følger en tidligere udtalelse fra
Skov- og Naturstyrelsen. Natur- og Miljøklagenævnet har herefter ændret
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kommunens tilladelse til et afslag begrundet med, at det er uhensigtsmæssigt at
behandle ansøgningen som en dispensationssag, da det vil medfører en massiv
tilsidesættelse af skovbyggelinjen. Klagenævnet henviser dog samtidig kommunen til
på ny at søge Naturstyrelsen (tidligere betegnet Skov- og Naturstyrelsen) om at få
skovbyggelinjen reduceret eller ophævet. Efter en besigtigelse og fornyet vurdering
af sagen reducerer styrelsen skovbyggelinjen til 30 m som ønsket af kommunen.
Dræning af eng i Kasted-Geding Mose:
En kommunal tilladelse til dræning af en eng i Geding Mose via et åbent vandløb har
vi anket til Natur- og Miljøklagenævnet. Engen har gennem mange år vist sig som en
af Østjyllands vigtigste rastepladser om foråret for tinksmed, og området er endvidere
af meget stor betydning for en lang række andre vandfugle samt gul vipstjert. I
Egåen, der afgrænser engarealet mod syd, er der endvidere konstateret odder bl.a. på
strækningen neden for engen. Det er især disse kvaliteter, som vi påpegede i anken.
Efter klagen frafaldt ejeren ønsket om en åben grøft; i stedet vil han blot reparere det
eksisterende dræn. Hermed skulle den sag være slut, skulle man tro, men sådan gik
det ikke! Ejeren gravede nemlig i det tidlige forår en åben grøft og lod den først
tildække langt senere og på et tidspunkt, hvor den værdifulde del af engområdet var
tørlagt. Vejret fik skylden for, at grøften måtte stå åben over så lang tid! Fremover må
tinksmedene og de andre vandfugle så finde andre rasteområder.
Friluftsreklamer i det åbne land:
At den danske restriktive lovgivning om opstilling af reklamer i det åbne land ikke
accepteres af alle, kan man hurtigt forvisse sig om f.eks. ved en tur på en af vore
motorveje. Stort set hvert år får vi henvendelser fra opmærksomme trafikanter om
sådanne lovovertrædelser. I år var det et meget synligt reklameskilt ved Oddervej.
Sagen blev anmeldt til kommunen, og skiltet derefter fjernet. En ældre sag
vedrørende Bilkas højlager på Rosbjergvej er nu også helt afsluttet, men desværre
ikke med et for os tilfredsstillende resultat. Her er det Vejdirektoratet, der er
myndighed. Tidligere er reklameskiltene blevet godkendt men ikke belysningen.
Vejdirektoratet vurderer imidlertid efter fornyet besigtigelse, at belysningen ikke
betyder, at skiltene er synlige over store afstande i forhold til statsvejnettet. (I sidste
beretning stod, at belysningen var blevet fjernet; det var en fejl).
SKRIGENDE MÅGER
Lokalafdelingen er blevet kontaktet, fordi nogle borgere i midtbyen føler sig voldsom
generet af især måger men også råger og andre af byens fugle. Med den
igangværende bosætning på de ydre havnearealer må det samtidig forventes, at der
fremover vil komme endnu flere klager. Nu kan man naturligvis ikke forvente, at DN
vil gå i direkte kamp mod naturen, men vi vil gerne tages med på råd i det videre
forløb. Løsningen er efter vor opfattelse ikke forgiftning, fjernelse af reder eller
bortskydning, men derimod af mere forebyggende karakter. Hold først og fremmest
byen ren, lav affaldskurve, som fuglene ikke kan benytte som spisekamre, opsæt
eventuelt gitre, der kan forhindre anlæggelse af reder, anvend rovfugleattrapper som
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fugleskræmsel og – som en selvfølge – overhold gældende lovgivning om
bekæmpelse af såkaldt skadevoldende vildt. Endelig kan man vel sige, at måger,
råger, ringduer m.fl. er eksempler på naturens tilpasningsevne til et stadigt mere
urbaniseret landskab, og som sådan må betragtes som et naturligt islæt i byens øvrige
larm.

Mange er utilfredse med støjen fra byens råger, duer og måger. Her er det en sildemåge,
der giver lyd. Vort bud på løsninger fremgår af beretningen.

GRØNNE PROJEKTER
Hvert år laver kommunen et katalog over såkaldte Grønne Projekter. Projekterne
dækker over en bred vifte af konkrete indsatser i Aarhus Kommune fra naturpleje og
nye naturarealer, forbedret information og adgangsmuligheder samt renovering af
skove og parker, der bruges flittigt af de mange aktive borgere. De Grønne Projekter
fremgår af kommunens hjemmeside: www.aarhus.dk.
I dette års grønne projekter er der 3 med DN som afsender:
Genskabelse af kystnært stenrev ved de bynære havnearealer:
Formålet med dette projekt er at skabe to nye kystnære stenrev, som dels kan danne
basis for den store artsrigdom, som stenrev traditionelt er kendt for, dels skal skabe
mulighed for formidling omkring den for mange ukendte verden, der findes ved og
lige under havoverfladen. Til projektet er der bevilget 250.000 kr., og der er nu
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udarbejdet en principskitse til selve udformningen af stenrevene, og en ansøgning til
Kystdirektoratet er afsendt. Projektet søges udført etapevis med start ved Nordhavnen
(neden for Jette Tikøbs Plads). Samtidig arbejdes der med forskellige ideer til
formidling af den gode historie.

DN Aarhus vil genskabe over- og undersøiske stenrev ved Aarhus Havn. De to tænkte
placeringer er vist.

Mere natur og flere rekreative muligheder på kommunalt ejede arealer:
Som led i at realisere målet om mere natur og bedre rekreative muligheder har vi
fokus på et areal syd for den nuværende p-plads ved Moesgård. Sammen med
kommunen arbejder vi med at etablere nye stier med forbindelse til bl.a. Skovmøllen
og Hørret Skov samt frilægning af rørlagte vandløb.
Udvidelse af rekreative stiforbindelser i Aarhus Syd:
Med udgangspunkt i folderen ”Stier omkring Beder og Malling” foreslår vi, at der
foretages en række forbedringer af de allerede eksisterende stiforløb, og vi har planer
om en ny sti fra Jelshøjvej mod syd forbi Bækkelund og videre langs østsiden af
Storhøjbebyggelsen til Hørretvej.
AARHUS – EN GRØN BY OGSÅ I FREMTIDEN
Ida Auken har sat sig for at undersøge byernes puls med udgangspunkt i København
og Aarhus. I den forbindelse udtaler miljøministeren: ”Alle ved, at det er rart med en
grøn park tæt på sin bolig. Men er det så rart, at folk ligefrem køber lejlighed efter,
om der er en grøn park i nærheden – eller et museum, eller en station, eller en pplads? Hvis vi kan påvise, at det kan betale sig for ejendomsselskaber og andre
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investorer at investere ikke bare i lejligheder, men også i parker, pladser og
udsmykning, så ville flere bidrage til at gøre byerne bedre i fremtiden, hvor
kommunerne ikke har råd til det hele".
Initiativet hilses velkommen, og resultatet kan forhåbentlig være med til, at det
grønne ikke skal holde for, næste gang sparekniven svinges. Vi benytter enhver given
lejlighed til at kæmpe for bevarelse og videreudvikling af alt det grønne i bymiljøet
og nærmeste periferi, og vi har fremsat ønske om en samlet politik for dette område.

Stenbedet i Botanisk Have. Vi i DN Aarhus
har ved flere lejligheder forsøgt at få rejst
fredningssag for bl.a. Botanisk Have men
indtil videre uden held.

Fældede
træer
langs
Kongevejen.
Kommunen har oplyst, at for hver 10
træer, der fældes, er der kun råd til at
plante ét nyt!

Mere konkret har vi indmeldt os i Botanisk Haves Venner, da Botanisk Have er en
af de parker, der har været og stadig er truet af besparelser og arealinddragelse. Men
ikke bare parkerne men også de små grønne islæt har vores opmærksomhed;
eksempelvis har vi påpeget, at kommunen efter vores opfattelse fælder alt for mange
vejtræer (eks. Kongevejen, Ringgaden og Viborgvej). Kommunen oplyser til dette, at
de kun fælder såkaldte risikotræer, og at bevarelse af træer længst muligt også er i
Natur og Miljøs interesse, da de økonomiske forudsætninger generelt kun gør det
muligt at udskifte 1 vejtræ for hver 10, der fældes.
Vi må håbe, at miljøministeriets arbejde ud fra en økonomisk vinkel kan støtte os i
vort arbejde, der funderes mere i det mentalhygiejniske – grønt er simpelthen sundt!
HUSDYRBRUG
Aarhus Kommune har i 2009 givet tilladelse til en udvidelse af et husdyrbrug
beliggende nord for Norsminde Fjord, der som tidligere anført er udpeget som EFFuglebeskyttelsesområde 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. I december 2011 modtog vi et
udkast til afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet. Heri står bl.a.: ”Udbringning af
husdyrgødning på arealerne vil derfor ifølge vejledningen i sig selv kunne medføre
målbare skadevirkninger i Kysing Fjord (Norsminde Fjord), hvorfor der som
udgangspunkt ikke kan ske godkendelse af det ansøgte projekt. Det ansøgte projekt
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kan herefter kun godkendes, hvis kvælstofudvaskningen fra udbringningsarealerne
reduceres til et niveau, hvor den ikke overstiger en udvaskning, der svarer til
planteavlsbrug, der anvender samme referencesædskifte. … Projektet kan dermed
godkendes, hvis kvælstofudvaskningen fra udbringningsarealerne kan reduceres til,
hvad udvaskningen vil udgøre fra et plantebrug. Kommunen afgør, hvilke
supplerende vilkår der skal opstilles for at sikre dette.” – Siden har vi intet hørt til
denne sag!
Inden for det sidste år har der blot været tre husdyrbrugsgodkendelser i kommunen,
som vi har gennemset men ikke fundet anledning til at påklage.
FLERE NYE VEJPROJEKTER
Viborgvej:
Vejdirektoratet har nu fået lavet en såkaldt VVM-undersøgelse (Vurdering af
Virkning på Miljøet) for en ny motorvej fra Tilst til Hammel og ny motortrafikvej
resten af vejen til Viborg. Tilbage i 2010 har de berørte DN-afdelinger i den
forudgående offentlighedsfase bl.a. argumenteret for en linjeføring nord for Lading
Sø, så et af verdens fineste bronzealderområder ved Borum Eshøj i Aarhus Kommune
og store meget værdifulde skovområder i Skanderborg Kommune ikke berøres.
Endvidere har vi for så vidt angår forløbet i Aarhus Kommune peget på en
kombination af linjeføringen fra projekteringsloven af 1990 og det nye forslag fra
2010, så forløbet kommer på afstand af naturområderne ved Borum Stormose og
Vindskov.
VVM-redegørelsen tager ikke stilling til linjeføringen nord eller syd om Lading Sø,
men fremlægger fordele og ulemper ved hver linjeføring. Til gengæld følger
redegørelsen vore ønsker vedrørende hensyntagen til Borum Stormose og Vind Skov,
hvilket så desværre kan få negative konsekvenser for en række borgere i
Mundelstrup. DN Aarhus har i den efterfølgende høringsrunde fastholdt
synspunkterne omkring naturområderne, men samtidig opfordret Vejdirektoratet til at
genoverveje, om ikke en motortrafikvej vil være tilstrækkelig frem for den noget
mere pladskrævende motorvejsløsning.
Vejdirektoratets endelige indstilling til transportministeren forventes klar i dette
efterår. Når indstillingen er afleveret til ministeren, skal Folketinget beslutte, om der
skal vedtages en anlægslov. For alle berørte parter en alt for lang og utilfredsstillende
sagsgang.
Herredsvejs forlægning mod vest:
I forbindelse med udvidelsen af Skejby Sygehus er det nødvendigt at flytte
Herredsvej længere mod vest. Vi har peget på, at det for os at se vil være mest
naturligt at føre forlægningen således, at man naturligt kører videre ad den
eksisterende 4-sporede Herredsvej til Ringvejen frem for som foreslået ad Paludan
Müllers Vej. Langs Paludan-Müllers Vej er der i dag et grønt bånd af egetræer, som
vi bestemt ønsker bevaret.
Byrådet har valgt ikke at følge vort ønske, da man har vurderet, at trafikken bedst
afvikles ad Paludan Müllers Vej via et lyskryds. I indstillingen står bl.a.: ”Paludan
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Müllers Vej forventes at kunne afvikle den forøgede trafik fra ca. 4.900 biler/døgn i
2008 til 7.400 i 2023, uden at der opstår behov for ombygning/udvidelse. Der er
således ingen planer om at ændre de brede rabatter og egetræerne langs vejen”.
Det igangværende arbejde har medført, at store dele af Brendstrup Skov har måttet
fældes. Da den har status af Fredsskov, har Naturstyrelsen krævet, at der etableres 3,2
ha bynær erstatningsskov som kompensation.
I 2009 fremsendte vi bemærkninger til yderligere 2 vejprojekter nemlig
vejforholdene ved Constantinsborg og Bering-Beder Vejen. Der foreligger ikke
nyt om disse projekter.
HAVVINDMØLLER I MED- OG MODVIND
Fem elselskaber omkring Aarhus Bugt samt Vindmøllelaug Århus Bugt har for ca. to
år siden stiftet aktieselskabet Havvind Århus Bugt A/S (HÅB) med det formål at
skabe vedvarende energi svarende til mere end 100.000 husstande. Energien skal
komme fra en vindmøllepark ved Mejl Flak nord for Samsø. Den offentlige
høringsperiode for VVM-undersøgelsen løber frem til d. 24.09.

Til venstre ses hvordan en evt. vindmøllepark ved Mejl Flak kommer til at se ud set fra
stranden ved Moesgård. Til højre ses møllerne ved Tunø Knob som blev etableret i1995.

I DN er vi enige om, at vi skal udfase de fossile brændstoffer hurtigst muligt, og fra
den nye kommuneplan ved vi, hvor svært det er at finde placeringsmuligheder for
vindmøller på land. Derfor har vi i flere sammenhænge peget på mulighederne på
havet velvidende, at nutidens store møller på havet også kan medføre konflikter f.eks.
i forbindelse med landskabsoplevelsen.
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I forbindelse med Mejl Flak-projektet er vi i dialog med HÅB for at få skabt optimale
forhold for livet under havets overflade. Hvad der oprindelig var af stenrev, er stort
set hentet op og brugt på land, og dermed er livsbetingelserne for dyr og planter i
Aarhus Bugt stærkt forringet. Erfaringer fra andre havvindmølleparker viser, at
fundamenterne og de sten, der skal beskytte møllerne mod havstrømme, faktisk er til
stor gavn for bl.a. fiskeyngel og hummer og dermed kan genskabe havets oaser. HÅB
er indstillet på at indarbejde sådanne hensyn i projektet, som vi vil følge.
KOMMUNAL PLANLÆGNING
Inden for det sidste år har vi blot kommenteret to lokalplanforslag nemlig
Herredsvejs forlægning mod vest (omtalt under vejanlæg) og Centerområde ved
Skæring Hedevej i Skæring.
Centerområde ved Skæring:
Kommunen ønsker at udnytte et kommunalt ejet areal udlagt til ”offentligt rekreativt
område” til et bycenter med butikker, kontorer og andet erhverv. Vi er imod denne
inddragelse af et grønt område. Gennem de senere år er der i området bygget
hundreder af nye boliger, ny kirke og stort supermarked, og der er planer om endnu
flere boliger. Det forekommer derfor ikke rimeligt at fratage beboerne et grønt
åndehul; derimod ser vi gerne som foreslået, at der laves et regnvandsbassin.
Brendstrupkilen:
Vi har tilbage i 2009 kommenteret et debatoplæg om placering af et nyt byområde i
Brendstrupkilen. Området er sårbart, da en bebyggelse her 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. Det forventes, at Byrådet vil træffe en afgørelse i år.
SAMARBEJDE OGSÅ GERNE OM DET MERE KONTROVERSIELLE
For andet år har vi i samarbejde med Naturhistorisk Museum og Jydsk Naturhistorisk
Forening udarbejdet en såkaldt Østjysk Naturkalender, der – i det omfang det har
været muligt – viser årets foreningsaktiviteter.
Myndighedssamarbejde på afdelingsniveau handler i dag alene om Aarhus Kommune
og her naturligvis især afdelingen for Natur og Miljø og Magistratsafdelingen for
Teknik og Miljø. Med sidstnævnte har vi et årligt kontaktmøde, hvor forskellige
tekniske, byplanmæssige og naturforvaltningsmæssige spørgsmål tages op til
drøftelse oftest på et mere generelt niveau. Natur og Miljø er vi i mere regelmæssig
dialog om forskellige konkrete miljø-, natur- eller planopgaver.
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:
Fredningsforslaget ved Harlev
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Aarhus Kommunes afgørelser efter Naturbeskyttelsesloven 2010
Natura 2000 handleplaner
Friluftsplan, skovrejsningsplan og indsatsplan for drikkevand
Grønne projekter 2012
Nye stenrev
Livet i bugten
Hvad vil Aarhus Kommune med Det Grønne Råd?
Sidstnævnte spørgsmål er rejst af os på baggrund af de budgetbesparelser inden for
Teknik og Miljø, som Byrådet har vedtaget, herunder specielt nedlæggelse af byens
to naturcentre, Ørnereden og Sølyst og dermed også naturvejledningen, hvis 25 års
jubilæum netop var blevet festligholdt få dage før nedlæggelsen. Rådet er selvfølgelig
kun rådgivende og ikke besluttende, men for os at se havde det været på sin plads,
inden beslutningen blev truffet, at byrådet havde rådført sig med dets udvalg. For os
må den rådgivende funktion prioriteres over den rent informative, hvor kommunen
videreformidler informationer til rådets medlemmer. I rådet var der bred opbakning
til dette synspunkt.

Naturcenter Sølyst som sammen med
Naturcenter Ørnereden blev sparet bort i
forbindelse med budgetforhandlingerne i
efteråret 2011. Ved samme lejlighed
ophørte den kommunale naturvejledning.

Kanadisk Gyldenris fotograferet i Beder
er et eksempel på en såkaldt invasiv art.
Hermed menes indslæbte fremmede arter,
der fortrænger den oprindelige danske
flora og/eller fauna.

En undergruppe under Det Grønne Råd drøfter endvidere løbende forskellige tiltag i
forbindelse med de såkaldte invasive arter, altså ikke danske arter, hvis forekomst
truer den biologiske mangfoldighed.
ANTAL MEDLEMMER I AARHUS OG NYHEDER
Antallet af medlemmer af DN i Aarhus-området har de sidste år svinget omkring
8.000; sidste år var det således 7.905 og i år 7.781.
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
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har 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 på dn.dk/aarhus.
MEDLEMSARRANGEMENTER
I sæsonen 2011/2012 har DN Aarhus
annonceret følgende arrangementer:
12.10.
Foredrag: Skal grise være selvlysende?
(Om GMO)
05.11.
Foredrag: Den Arabiske Rejse – 250
års jubilæum
17.01.
Foredrag: Eksotiske kulturplanter
25.02.
Vinterfugletur ved Årslev Engsø
03.03.
Temadag på Naturhistorisk Museum.
Danmarks arter – arternes Danmark
14.03.
Foredrag: Vindenergi fra Aarhus Bugt
28.03.
Foredrag: Blomster i dansk kunst siden
1700-tallet
En af de mange ekskursioner som
Tur til Galapagos
DN Aarhus arrangerede i det
22.04.
Affaldsindsamling
forgangne
år
var
en
06.05.
Sejltur til Tunø
søndagssejltur til Tunø den 6.
13.05.
Ekskursion til Romsø samt Johannes
maj med skonnerten Brita Leth
Larsen Museet
hvor deltagerne blev guidet på
26.05.
Ekskursion til Mols med temaet; Spis øen og bl.a. kom tæt på tejsten,
blomster, spis blomster
som yngler i huller i øens to
4 tirsdage i juni: Aftenvandringer ved Moesgård
klinter.
og Giber Å
10.06.
Ekskursion til Romsø samt Johannes Larsen Museet
17.06.
De vilde blomsters dag
5 onsdage i august: Aftenvandringer i skovene syd for Aarhus
02.09.
Ekskursion til Vadehavet; fugle, blomster og kunst
09.09.
Find bær og lav pandekager, Mols
22.09.
Sejltur på Mariager Fjord
Af kommende arrangementer i sæsonen 2012/2013 kan bl.a. nævnes:
03.10.
Foredrag: Natur på hjernen
03.11.
Svampetur ved Moesgård
02.03.
Temadag på Naturhistorisk Museum. Naturovervågning – hvorfor og
hvordan?
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Tilst, september 2012
Søren Højager
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Søren Højager
Formand

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

Jens Dybkjær Holbech
Næstformand

Marselisborg Allé 32 4., 8000 Aarhus C
Tlf. privat: 86 19 50 91
arb. 87 15 31 82 – arb.mobil 28 99 25 33
holbech@gmail.com

Søren Bisgaard
Suppleant

Svanevej 17B, 8240 Risskov
Tlf. privat: 86 17 02 16
sbisgaard@webspeed.dk

Hans Christrup
Menigt medlem

Martin Vahls Vej 18 1.tv. 8000 Aarhus C
Tlf. privat: 86 12 93 80
Mobil: 40 96 93 80
hanschristrup@mail.dk

Anna Eklöf
Menigt medlem

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

Ellen Hald Esmann
Menigt medlem

Elevvej 13, 8200 Aarhus N
Tlf. privat: 86 23 29 00
Mobil: 40 29 42 15
ellen@ellenesmann.dk

Jeppe Fage-Butler
Menigt medlem

Mejlgade 97 st., 8000 Aarhus C
Tlf. privat: 86 74 28 83
Mobil: 30 82 28 83
jeppe@fage-butler.dk

Kirsten Gad
Menigt medlem

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

Elsebeth Hansen
Suppleant

Mellemtoften 5, 8250 Egå
Tlf. privat: 86 22 04 40
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elsebethhansen@mail.dk

Rikke Reisner Hansen
Ad hoc

Randersvej 337, 8200 Aarhus N
Tlf. privat: 23 95 19 84
rikkerh@gmail.com

Jørgen Jørgensen
Menigt medlem

Byagervej 82T, 8300 Beder
Tlf. direkte: 86 13 18 02
ingjor1@gmail.com

Poul-Henrik Knuhtsen
Menigt medlem

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

Eva Kullberg
Menigt medlem

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

Kirsti Leth
Menigt memdlem

Høegh Guldbergsgade 37 3., 8000 Aarhus C
Tlf. privat: 86 18 85 15
Mobil: 40 21 55 86
kml@post.tele.dk

Lone Folmer Nielsen
Ad hoc

Otto Ruds Gade 13 5. tv., 8200 Aarhus N
Tlf. privat: 61 16 93 31
l.folmer@hotmail.com

Uffe Rasmussen
Menigt medlem

Nyringen 57, 8240 Risskov
Tlf. privat: 86 21 78 17
Mobil: 21 80 56 20
ufferas@gmail.com

Anna Sofie Østergaard
Ad hoc

Tlf. privat: 60 14 79 64
annesofie88@hotmail.com
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