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Folk, forening og frivillighed 

Danmarks Naturfredningsforenings (DN) eksistens og virke bygger på, og drives af, 

en høj grad af frivillighed. Medlemmernes uegennyttige bidrag – økonomisk og prak-

tisk – udgør foreningens DNA, og DN’s repræsentation ved frivilligt aktive i selv den 

mindste eller mest afsidesliggende kommune, sikrer den lokale forankring, som er 

forudsætningen for den nationale legitimitet og opbakning, der gør DN til Danmarks 

suverænt største, grønne organisation.  

Men tiderne skifter og foreningskulturen er under forandring, ikke blot hos DN, men 

i almindelighed. Forandringen består i det mærkværdige paradoks, at mens stadig 

flere danskere ønsker at bidrage med en frivillig, aktiv indsats, bliver det samtidig 

vanskeligere at rekruttere til de traditionelle kernefunktioner og den daglige drift; til 

det, man kunne kalde det lange, seje træk. Man vil øjensynligt gerne gøre noget for 

”den gode sag”, men det skal passes ind i en travl hverdag og blandt et hav af andre 

”gode sager”. Intentionen kan således være den bedste, men eksekveringen bliver 

ikke nødvendigvis optimal for nogen af parterne.  

Derfor skal DN blive bedre til at imødekomme morgendagens frivillige på en, for 

dem, meningsfuld og udbytterig måde. Der skal være plads til en løs tilknytning for 

medlemmer, som fortørnes over konkrete indgreb og forringelser i nærområdet og 

ønsker at gøre modstand. Og vi skal kunne facilitere de ildsjæle, som har tid og lyst 

til blot få gange om året at pleje naturen, samle affald eller bistå med praktisk hjælp 

til arrangementer. Men samtidig skal vi reklamere for den styrke, der ligger i det va-

rige fællesskab og for de muligheder og den tilfredsstillelse, der opstår, når man 

sætter sig ind i substansen og kan nuancere sit standpunkt. Vi skal insistere på det 

meningsfulde og personligt udfordrende i at deltage i bestyrelsesarbejdet, hvad en-

ten det udmønter sig i formidlings- og publikumsaktiviteter, naturpolitisk arbejde, 

sagsbehandling, organisatorisk arbejde eller noget helt femte.  

Uden nyt blod og overlevering af erfaring og kompetencer vil foreningen selvsagt 

gradvist svækkes, for til sidst at blive overflødig, men uden kontinuitet og fastholdel-

se af de aktive – også i de traditionelle bestyrelsesfunktioner – kan vi vanskeligt op-

retholde det rammeværk, der understøtter DN’s eksistens. Så risikerer den ikke-

offentlige, formaliserede natur- og miljøindsats at reduceres til spontan facebook-
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aktivisme, når én konkret sag formår at bringe sindene i kog. Det vil hverken DN, 

danskerne eller den danske natur være tjent med. 

I det kommende år vil DN centralt iværksætte en række tiltag, som adresserer oven-

stående udfordringer. Gennem målrettede kampagner og strategisk planlægning vil 

man forsøge i hø-

jere grad at ap-

pellere til den 

”moderne” frivil-

lige, og udbrede 

DN-paletten af 

virkefelter inden-

for grøn aktivis-

me. Vi skal udnyt-

te det momen-

tum, som den 

grønne sag nyder, 

såvel politisk som 

folkeligt, gennem 

en øget involvering af borgerne i håndgribelige aktiviteter. Vi skal samarbejde tæt 

med alle, der deler ønsket om et grønnere Danmark, men også styrke vores position 

i konkurrencen med de mange andre aktører på området. Og vi skal blive endnu 

bedre til at samle danskerne under de gule faner med citronsommerfuglen.  

I DN Aarhus vil vi selvfølgelig lægge os lunt i slipstrømmen på disse tiltag og være 

med til at udmønte dem lokalt, således at endnu flere aarhusianere får mulighed for 

at sætte deres præg på en levende, grøn og bæredygtig kommune.  

Vi håber, I vil være med 

 

Sebastian Jonshøj, formand 

En flok frivillige DN'ere i det grønne (Foto: Sebastian Jonshøj) 
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Hvem er DN Aarhus? 

DN Aarhus Lokalafdeling 
Det er faktisk bemærkelsesværdigt, så langt man kan nå ad frivilligheden vej. Det er 

DN Aarhus’ virke et forbilledligt eksempel på. Lokalafdelingen består alene af frivilli-

ge medlemmer, organiseret i en bestyrelse og et netværk af Aktive. Alle er ulønnede 

og enhver bidrager efter tid, lyst og evne. Arbejdet foregår typisk i mindre arbejds-

grupper, og fælles drøftelser og beslutninger sker på jævnlige afdelings- og bestyrel-

sesmøder, hvorunder der også kan være faglige oplæg e. lign. Afdelingens priorite-

ringer – for sådanne er der nødvendigvis – og daglige arbejde, afspejler gerne en 

blanding af de aktives faglige baggrund og personlige motivation, men DN Aarhus 

kan til enhver tid trække på de professionelle ressourcer og fagspecifikke kompe-

tencer, som findes i DN Sekretariatet i København.  

I øvrigt bliver der, som i enhver velfungerende foreningskultur, lagt vægt på sociale 

aktiviteter og faglige ekskursioner, hvor mailkorrespondance og mødeformalia bliver 

erstattet af uformelt samvær og ny inspiration. Og endelig har man som Aktiv i DN 

Aarhus mulighed for gratis deltagelse på en lang række forskellige kurser arrangeret 

i DN-regi, hvor man kan erhverve sig relevante kompetencer, der sidenhen kan bi-

drage til at kvalificere indsatsen for foreningen. 

DN Aarhus UNG (Studenterafdelingen) 
DN Aarhus Ung skal ses som et selvstændigt sideskud, rodskud eller topskud – ja, til 

tider endog vildskud - til DN Aarhus, og har sit udspring og virke i byens studiemiljø, 

fortrinsvis omkring Aarhus Universitet. Afdelingen har egen bestyrelse, og er forbe-

holdt studerende, og de praktiserer en meget aktiv linje, med fokus på formidlings-

arrangementer og borgerinddragende aktiviteter. Læser du på en videregående ud-

dannelse i Aarhus, er aktivt medlemskab af DN Aarhus UNG en oplagt anledning til 

at gøre en grøn forskel, i samvær med ligesindede, samtidig med at du styrker dit 

CV.  

På side 26 samt på aarhus.dn.dk kan du læse mere om studenterafdelingen og deres 

mange aktiviteter. 

 

https://aarhus.dn.dk/om-os/dn-aarhus-ung-studenterafdelingen-i-aarhus/
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År Antal medl. 

2014 6.524 

2015 6.803 

2016 7.827 

2017 9.002 

2018 8.552* 
          *medio oktober 2018 

 

Vil du være med, som frivillig Aktiv? 
Ønsker du at deltage, eller blot at vide mere om arbejdet som Aktiv i DN Aarhus, så 

læs mere på aarhus.dn.dk, eller send os en mail på aarhus@dn.dk. Med jævne mel-

lemrum afholder vi lokale Intro-møder, hvor vi fortæller mere om livet som Aktiv 

frivillig. 

På bagsiden af dette hæfte finder du en oversigt over bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter i DN Aarhus pr. ultimo oktober 2018. 

Medlemsstatus i DN Aarhus 
Udover bestyrelsen og de øvrige Aktive, defineres DN Aarhus ved de mange menige 

DN-medlemmer, som bor indenfor Aarhus Kommune og som støtter foreningens 

arbejde med deres opbakning og kontingent. Faktisk er DN Aarhus således landets 

næststørste lokalafdeling i Danmarks Naturfredningsforening.   

Som det fremgår af figuren til venstre, er de 

seneste års markante og vedvarende medlems-

fremgang, i 2018 stagneret og gået en anelse 

tilbage. Det er imidlertid på ingen måde alarme-

rende og næppe udtryk for en generel util-

fredshed med foreningen, eller med vores loka-

le indsats. Det skal snarere ses som et udtryk 

for en naturlig og uundgåelig dynamik, der sta-

tistisk set indebærer omkring 10 % udskiftning 

af medlemsskaren, hvert år. Det betyder også, 

at medlemstallet atter kan øges ganske hurtigt, ved eksempelvis en målrettet hver-

vekampagne, øget synlighed i medierne eller en spektakulær sag, der nyder særlig 

folkelig opbakning. 

Vi betragter i DN Aarhus medlemstilslutningen som en tillidserklæring, der selvfølge-

lig skal omsættes i praktiske initiativer og konstruktiv lobbyisme, til gavn for natur, 

klima og miljø. Derfor arbejder vi også hele tiden med at trimme vores lokale organi-

sering og arbejdsform, således at vi bedre kan imødekomme de stadigt flere, der 

ønsker at melde sig som aktive, og i højere grad kan målrette ressourcerne mod de 

rette opgaver og interesser. 

 

https://aarhus.dn.dk/
mailto:aarhus@dn.dk
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Hvad har DN Aarhus udrettet i årets løb? 

DN Aarhus beskæftiger sig med et væld af forskellige opgaver i årets løb. Med ud-

gangspunkt i foreningens formålserklæring om at skabe et bæredygtigt samfund 

med en rig og mangfoldig natur, et smukt varieret landskab og et rent og sundt miljø 

er det næsten kun fantasien – og selvfølgelig vore begrænsede ressourcer – der sæt-

ter grænserne. I det følgende finder du et repræsentativt udpluk af vore aktiviteter i 

det forgangne år: 

Internt 
De senere års medlemsfremgang i DN Aarhus har – udover utilsløret tilfredshed – 

afstedkommet en stigende tilstrømning af medlemmer, som ønsker at virke aktivt 

for foreningen; dvs. at bidrage med andet og mere end blot kontingentet. Det er en-

tydigt positivt, men indebærer dog en øget arbejdsbyrde for bestyrelsen og en prio-

ritering af ressourcer til at håndtere interne anliggende. Således er en del tid i det 

forgangne år gået med reorganisering og tilrettelæggelse af aktiviteter, med det 

formål at understøtte de aktives virke. Det er en proces som vedvarende pågår og 

løbende optimeres. 

 
På tur for de frivillige, en maj-aften, i Harlev-fredningen (Foto: Sebastian Jonshøj) 
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Repræsentantskabsmøde 2017 

To gange om året afholder DN repræsentantskabsmøde på skiftende lokaliteter, 

rundt om i landet. I november 2017 var DN Aarhus således over en weekend vært 

for godt 200 delegerede fra Hovedbestyrelse, Sekretariat og alle lokalafdelinger. Her 

drøftedes bl.a. budget og arbejdsplan for 2018, men der blev også tid til erfarings-

udveksling og hyggeligt samvær. Og endelig stod DN Aarhus som arrangør af en 

række ekskursioner ud i det aarhusianske opland, for at præsentere lokale naturper-

ler og anskueliggøre konkrete udfordringer.  

Læs mere om DN’s organisationsstruktur og om foreningens øverste myndighed, 

Repræsentantskabet, og hør velkomsttalen ved formand i DN Aarhus, Sebastian 

Jonshøj. 

Fredningssager 
Et historisk udgangs- og omdrejningspunkt for DN’s virke, er og bliver fredninger. At 

rejse en fredningssag er et af foreningens allervigtigste, lovfæstede privilegier, som 

vi værner om med både respekt, omhu og ydmyghed. Der er liberale kræfter i det 

politiske landskab, som af rent ideologiske årsager anfægter rimeligheden i, at en 

privat forening kan have så direkte indflydelse på den danske arealanvendelse, uan-

set, at det må være åbenlyst for de fleste, at det alene tjener naturens og samfun-

dets bedste. Særligt i vinteren 2018 kom dette til udtryk ved en ualmindelig indædt 

borgerlig kampagne, som Det Konservative Folkeparti heldigvis holdt sig for gode til 

at støtte. Men det demonstrerede vigtigheden af, at anvende fredningsinstrumentet 

med omtanke, og kun bringe det i spil, når alle andre muligheder er udtømte eller 

når det virkelig kan sandsynliggøres, at en fredning er nødvendig for at bevare og 

fremme nogle særligt væsentlige natur- og landskabsværdier eller rekreative inte-

resser. Derfor er en fredning kun i meget sjældne tilfælde løsningen på en arealan-

vendelseskonflikt, som derimod bør løses med konstruktiv dialog og indenfor ram-

merne af den ”almindelige” lovgivning. 

Og lad os så lige imødegå en udbredt misforståelse. DN har ikke – og har aldrig haft 

– bemyndigelse til at frede noget som helst! DN kan alene rejse en sag, dvs. foreslå 

et område fredet, hvorefter et uafhængigt Fredningsnævn har myndigheden til at 

beslutte, om forslaget har gang på jord og bør gennemføres. 

https://www.dn.dk/om-os/organisation/
https://www.dropbox.com/sh/mysh3sgqcds9t5v/AAAat-Ok4kx0S_3MbOPRE23Da?dl=0&preview=1004.MP3
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Som tidligere beskrevet, har vi i DN Aarhus senest beskæftiget os med to ”nye” 

fredningssager, hvoraf den ene nu er endeligt afgjort (Botanisk Have), mens den an-

den (Harlev) blot afventer en formel konfirmation af en positiv tilkendegivelse fra 

klagenævnet.  

Botanisk Have - byens grønne hjerte bevaret for altid og for alle 

D. 22. november 2017 meddelte Miljø- og Fødevareklagenævnet, at man på trods af 

modstand fra bl.a. Aarhus Kommune har besluttet at gennemføre fredningen af Bo-

tanisk Have, og d. 3. maj 2018 forelå den endelige afgørelse med nogle få ændringer 

af selve fredningsbestemmelserne og afgrænsningen mod Ceres-krydset. En mar-

kant sejr for byen og byens borgere.    

Formålet med fredningen 

er at give parkens udpræ-

gede landskabelige, natur-

mæssige og kulturhistoriske 

værdier og kvaliteter en 

stærk og permanent be-

skyttelse. Alternativet – en 

beskyttelse via lokalplan 

eller politiske garantier – 

ville aldrig kunne give 

samme grad af sikring, da 

byudviklingen med stigende 

behov for veje, parkeringspladser, tekniske anlæg og byggeri, konstant lægger pres 

på byens friarealer, herunder parkerne. Derfor er denne fredning så vigtig. Frednin-

gen sikrer samtidig, at der kan ske en udvikling og tilpasning af parken til tidens be-

hov, når blot det sker inden for rammerne og formålet med fredningen.  

DN Aarhus venter nu spændt på, at Aarhus Kommune i løbet af det kommende år 

udarbejder den plejeplan, der skal være med til at udmønte fredningsbestemmel-

serne i praksis, og vi har tilkendegivet overfor kommunen, at vi hjertens gerne bi-

drager konstruktivt til processen. 

Læs mere om fredningen på aarhus.dn.dk. 

Botanisk Have - en oase i midtbyen (Foto: Sebastian Jonshøj) 

https://aarhus.dn.dk/naturen-i-aarhus/fredninger-i-aarhus-kommune/botanisk-have/
https://aarhus.dn.dk/naturen-i-aarhus/fredninger-i-aarhus-kommune/botanisk-have/
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Harlev-fredningen – en langsommelig affære 

Som det fremgik af seneste årsberetning, blev Harlev-området med Lillering Skov, 

Tåstrup Sø og Mose, Stjær Stenskov samt det mellemliggende område efter mange 

års arbejde fredet i oktober 2017. Men et endeligt punktum mangler dog fortsat, 

idet Miljø- og Fødevareklagenævnet i marts i år har oplyst, at de har udsat dele af 

sagen med henblik på at indhente yderligere oplysninger. Oplysningerne skal især 

bruges i forbindelse med den endelige fastsættelse af de enkelte fredningserstat-

ninger. I ventetiden frem mod afslutningen af fredningssagen og udarbejdelse af en 

samlet plejeplan, er DN Aarhus gået i gang med at indsamle informationer til brug 

for den senere formidling af områdets store arkæologiske og naturmæssige værdier.    

Læs mere om områdets natur- og kulturhistoriske kvaliteter i fredningsforslaget. 

Besigtigelser med Fredningsnævnet 

Med jævne mellemrum indkalder Fredningsnævnet til fælles besigtigelser for berør-

te interessenter, når en fredning på en eller anden måde er genstand for uoverens-

stemmelse. Det kan være en lodsejers ønske om at foretage en udbygning af en 

ejendom eller ændring af terræn indenfor en fredning, eller konstateringen af en 

egentlig overtrædelse af fredningsbestemmelserne. I DN lægger vi stor vægt på at 

deltage i disse besigtigelser og argumentere for vores synspunkter, idet vi derigen-

nem anerkender og hævder betydningen af fredningsinstrumentet, som et af vore 

allervigtigste naturbeskyttelsesmidler. I det forgangne år har DN Aarhus deltaget i 

26 besigtigelser over hele kommunen, fordelt på følgende fredninger: 

 Holme træer, 1 

 Brabrand Sø, 9 

 Beder Kirke, 1 

 Fulden, 5 

 Skødstrup, 1 

 Mårslet Kirke, 1 

 Aarhus Ådal, 1 

 Harlev, 2 

 Strandvejen, 2 

 Holme Bjerge, 2 

 Botanisk Have, 1 
 

Med Fredningsnævnet på besigtigelse langs Aarhus Å (Foto: Sebastian Jonshøj) 

 

https://aarhus.dn.dk/om-os/%C3%A5rsberetninger/
https://aarhus.dn.dk/naturen-i-aarhus/fredninger-i-aarhus-kommune/harlev-fredningen/
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Vi mener, at det relativt store antal sager indikerer, at klassiske fredninger i høj grad 

fortsat har en berettigelse som beskyttelsesforanstaltning, idet der til stadighed op-

står ønsker om en ændret/øget arealanvendelse indenfor fredninger, som potentielt 

kan true beskyttelsesinteresserne. Her kan man ikke bare lade det frie initiativ råde, 

men behøver en procedure, som sikrer en saglig og flerpartisk vurdering, fra sag til 

sag. 

Når en fredning kræver vedvarende opfølgning 

Blot fordi en fredningskendelse bliver afsagt, betyder det altså ikke nødvendigvis at 

DN eller myndighederne kan læne sig tilbage og lade ”naturen gå sin gang”. Dels skal 

kommunen udarbejde og forvalte en plejeplan, og dels skal de sammen med Fred-

ningsnævnet forholde sig til eventuelle overtrædelser eller ansøgninger om dispen-

sationer fra fredningsbestemmelserne (se ovenstående afsnit). DN påtager sig i den 

sammenhæng – ofte med hjælp fra opmærksomme borgere – at pege på uoverens-

stemmelser eller forsømmelser, og påser, at myndighederne rent faktisk følger op 

på afgørelser. I den sammenhæng har særligt Brabrand Sø- og Fulden-fredningerne 

været stærkt udfordret i det forgangne år af entreprenante lodsejere, der enten ta-

ger den lige til grænsen – eller over! Det har resulteret i både salomoniske kompro-

misser og egentlige påbud om retablering af forhold.  

Høringssvar & indsigelser 
Blandt DN’s kerneopgaver hører også afgivelse af høringssvar og indsigelser overfor 

myndighedernes afgørelser i sager, der vedrører plan-, natur- og miljøbeskyttelses-

lovgivning. Det er sjældent muligt at reagere på alt, så vi tvinges typisk til en priori-

tering af de sager, der enten har størst principiel betydning, som bedst matcher vore 

lokale kompetencer eller, hvor det vurderes, at chancerne for et positivt udfald står 

bedst mål med anstrengelserne.  

Moesgaard Allé – vejen uden ende 

Én sag, som vi har været involveret i fra begyndelsen, er sagen om en ny Moesgaard 

Allé – eller ej – der nåede sit foreløbige højdepunkt med en afsluttende VVM-høring 

(Vurdering af Virkninger for Miljøet) op til årsskiftet. Her fremlagdes en række for-

skellige løsningsscenarier, der hver især rummede fordele og ulemper. DN varetager 

i den konkrete sag to altoverskyggende hensyn, nemlig håndhævelsen af Fulden-

fredningen syd for alleen og selve allé-fredningen, samt bevarelsen af de biologiske 
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værdier, der knytter sig til de gamle træer i alleen. Vores høringssvar afspejlede 

denne prioritering. 

Siden har der være stille om sagen, men helt aktuelt har Byrådet i oktober 2018 

fastholdt ønsket om at fælde den eksisterende allé og etablere en ny. Dette indebæ-

rer imidlertid, at kommunen skal rejse en ny fredningssag til ændring af den eksiste-

rende, så intet er endnu afgjort. I mellemtiden gror træerne upåagtet videre… 

 
Moesgaard Allé i morgenlys. Sådanne træer opstår ikke fra dag til anden og bør ikke fældes over én kam, mener DN (Foto: Seba-
stian Jonshøj) 

Eskelund lokalplanlægning 

I en uformel forundersøgelse af muligheder og begrænsninger for en udvikling af 

området ved Eskelund, bad Aarhus Kommune i august om DN’s bemærkninger. Vi 

afgav følgende kommentarer. 

Kommunen fattes penge – natur, miljø og klima står for skud 

I sensommeren 2018 varslede Aarhus Kommune store besparelser på de offentlige 

budgetter. Af spareforslaget fremgik det, at også Teknik og Miljø, som varetager 

udmøntningen af kommunens klima, miljø- og naturpolitik, stod til at blive hårdt 

ramt, og det valgte DN Aarhus naturligvis at kommentere på. 

I vores høringssvar understreger vi vigtigheden af at afsætte ressourcer til at priori-

tere grønne områder i byplanlægningen. Desuden udtrykker vi bekymring for, om 

kommunen kan opretholde en tilfredsstillende forvaltning af skove og lysåbne na-

https://aarhus.dn.dk/nyheder/se-alle-nyheder/moesgaard-all%C3%A9-afgoerelsens-time-naermer-sig/
https://aarhus.dn.dk/departments-media/21560/2018_0814_dnbemaerkninger_eskelund.pdf
https://aarhus.dn.dk/nyheder/se-alle-nyheder/hoeringssvar-til-kommunale-besparelser/
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turområder, og afslutningsvis påpeges det stærkt problematiske i, at man foreslår 

reduktioner i finansieringen af det relativt nyoprettede Klimasekretariat. Det, finder 

vi, er et besynderligt signal at sende i en tid, hvor den globale opvarmning og dens 

følgevirkninger for alvor er ved at slå igennem, og hvor behovet for massiv folkelig 

oplysning, praktiske initiativer og en bæredygtig samfundsudvikling er større end 

nogensinde.  

Medio september indgik byrådspolitikerne så et bredt forlig om en række besparel-

ser, og fremtiden vil vise, i hvilket omfang de i praksis vil ramme natur, klima- og mil-

jøindsatsen i Aarhus Kommune.  

Mere trafik, mere E45 

Trafikbelastningen på motorvej E45 er meget intens, og for hver dag der går, kom-

mer der flere biler og dermed længere køer. Syd for Aarhus forsøges problemet løst 

ved at udvide motorvejen til seks spor, og samme løsning planlægges nu for stræk-

ningen Aarhus S – Aarhus N, i alt ca. 16 km i Aarhus Kommune. 

Inden det konkrete arbejde igangsættes, skal der laves en VVM-analyse med en ind-

ledende offentlig høring. Denne høring er netop afsluttet, og DN Aarhus afgav natur-

ligvis et høringssvar. Heri påpeger vi – i erkendelse af, at det vil være halsløs gerning 

ligefrem at modsætte sig en motorvejsudvidelse på denne strækning – vigtigheden 

af, at minimere barriereeffekten mest muligt ved etablering af faunapassager. Læs 

mere om udvidelsen af E45 på Vejdirektoratets hjemmeside. 

 
E45 udgør allerede i dag en uoverstigelig barriere i landskabet, her ved Aarhus N (Foto: Sebastian Jonshøj) 

https://aarhus.dk/demokrati/kommunens-oekonomi/budget/budgetforlig-2019/
https://aarhus.dn.dk/nyheder/se-alle-nyheder/hoeringssvar-til-udvidelse-af-e45-mellem-aarhus-s-og-aarhus-n/
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/AarhusS-AarhusN/Sider/default.aspx
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/AarhusS-AarhusN/Sider/default.aspx
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Lokale initiativer 

Nej tak til Havbrug i Aarhus Bugt 

Umiddelbart efter årsskiftet, valgte vi i DN Aarhus at sætte øget fokus på problema-

tikken omkring etablering af havbrug i Aarhus Bugt og Kattegat. Gennem forslag 

rejst i byrådet af forskellige politiske partier, syntes der at være opstået et vist mo-

mentum for modstanden, som DN Aarhus med fordel kunne udnytte til lokalt at un-

derstøtte vores landspolitiske holdning. Konkret udmøntede vores modstand sig i et 

storstilet interview i Aarhus Stiftstidende samt opbakning til en underskriftindsam-

ling imod havbrug udfor Djurslands kyster. Læs mere om DN Aarhus’ holdning til 

havbrug på aarhus.dn.dk. 

Sommerfugleforvaltning i Lisbjerg Skov 

Biodiversiteten er som bekendt i tilbagegang. Blandt nogle af de mere iøjnefaldende 

og folkekære arter, som fortrænges og forsvinder fra skovene og det åbne land, som 

følge af menneskelig aktivitet og tilstedeværelse, er sommerfuglene. Siden midten 

af forrige århundrede har vi således mistet 12 arter af dagsommerfugle, og endnu 

flere arter er i dag på nippet til at forsvinde fra Danmark. Data indsamlet ifm. det 

nyligt afsluttede Atlasprojektet Danske dagsommerfugle 2.0 afslører imidlertid, at 

Lisbjerg Skov er blandt de mest interessante sommerfuglelokaliteter i Aarhus Kom-

mune, og derfor også et oplagt sted at fremme deres eksistensbetingelser yderlige-

re. På den baggrund har DN Aarhus taget kontakt til Aarhus Kommune, der ejer en 

række lysåbne arealer i skoven, for at få dem med på ideen om en mere målrettet 

forvaltning. Det har bl.a. manifesteret sig i en fælles besigtigelse, samt en efterføl-

gende udarbejdelse af et notat om muligheden for at implementere en række lav-

praktiske tiltag. Vi vil i de kommende år arbejde for, at disse tiltag gennemføres, og 

at effekten overvåges. 

Naturpleje – bekæmpelse af invasive arter 

Udstyret med leer, gentog vi i juli sidste års bekæmpelse af en række udvalgte be-

stande af Have-Gyldenris bag genbrugsstationen på Lystrupvej. Målet er, gennem en 

tilbagevendende, vedholdende indsats, at teste i praksis, hvorvidt det på den måde 

kan lade sig gøre at eliminere eller begrænse deres udbredelse. Og så giver det an-

ledning til en fysisk betonet, udendørs aktivitet for frivillige med lyst til praktisk 

handling. Har du lyst til at være med til at bekæmpe invasive arter eller udføre an-

den praktisk naturpleje, så læs mere på aarhus.dn.dk. 

https://stiften.dk/aarhus/Naturforening-blaeser-til-kamp-for-bugten-Aarhus-kan-blive-en-lus-mellem-to-negle/artikel/502995
http://www.nejtilhavbrug.dk/Forside.html
http://www.nejtilhavbrug.dk/Forside.html
https://aarhus.dn.dk/nyheder/se-alle-nyheder/havet-har-ikke-brug-for-havbrug/
https://www.sommerfugleatlas.dk/information
https://aarhus.dn.dk/vi-arbejder-med/naturpleje/bekaempelse-af-invasive-arter/
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Landsdækkende kampagner – lokalt 
DN Sekretariatet i København søsætter med jævne mellemrum nationale kampag-

ner med det formål, at fremme den både folkelige og politiske opmærksomhed om-

kring en given problemstilling. Kampagnerne kan rette sig mod akutte sager der 

kræver øjeblikkelig handling, eller de kan have karakter af mere langvarige oplys-

nings- og inddragelsesprojekter, der i bedste fald kan præge en natur- og samfunds-

udvikling. I lokalafdelingen gør vi vores for at implementere kampagnerne i folks vir-

kelighed og hverdag. 

DN’s Affaldsindsamling 

Den vel nok mest almindeligt kendte og 

etablerede kampagne må være vores 

store, årlige affaldsindsamling, som i år 

løb af stablen søndag d. 22. april. Igen i 

år var dagen fyldt med sol, engagement 

og godt humør og opbakningen stor. 

Der var således registreret fysiske ind-

samlingssteder ved Tranbjerg. Harlev, 

Stavtrup, Aarhus C, Skødstrup, Spørring, 

Lisbjerg, Skæring, Risskov, Brabrand, Aarhus V. Her blev på et par timer indsamlet i 

alt ca. 1 ton affald i regi af DN Aarhus, dvs. af frivillige, aktive medlemmer af DN, el-

ler af borgere, som havde henvendt sig til DN for officiel registrering og udlevering 

af affaldssække mm.  

Der var alt, lige fra tusindvis af cigaretskodder, bortkastede ”hundeposer”, plastpo-

ser, pap, plast, byggematerialer og jernstænger, til de sædvanlige mange hundrede 

flasker og aluminiumsdåser (med og uden pant). Efterfølgende blev det indsamlede 

affald efter aftale med Aarhus Kommune (Ren By Aarhus), hentet og bragt til finsor-

tering og forbrænding/genanvendelse i respektive fraktioner.  

DN Aarhus oplever, hvordan initiativet år for år breder sig, som ringe i vandet. Der er 

talrige gengangere, men også mange nye deltagere, som omfatter enkeltindivider, 

institutioner, menighedsråd, grundejer- og boligforeninger m.fl. Nogle organiserer 

sig i facebook-grupper, og andre udvider sågar aktiviteten til flere gange om året.  

DN er meget taknemmelig for jeres opbakning og indsats, og håber at I stiller op til 

næste år, søndag d. 31. marts 2019! 

Dagens høst ved Aabrinken (Foto: Stine Sparrewath) 

https://www.affaldsindsamlingen.dk/


 

17 

 

Giftfri Haver 

Kampagnen Giftfri Have blev lanceret af DN i 2016, i et samarbejde med foreningen 

Praktisk Økologi. Målet er, at man i 2020 har registreret 100.000 giftfri haver sva-

rende til 5.700 ha, hvorpå der ikke anvendes sprøjtegifte. Sta-

tus på landsplan er i skrivende stund 38 mio. m² giftfri have-

jord, hvoraf en pæn slat ligger i Aarhus Kommune. Således vi-

ser seneste opgørelse en væsentlig fremgang i Aarhus, som 

med 832 registrerede haver befinder sig blandt eliten. Der er 

dog endnu et stykke vej til målopfyldelse. 

Naturtjek / Biodiversitet NU 

Siden 2015 har kampagnen Det Store Naturtjek arbejdet for at skabe folkelig op-

mærksomhed om begrebet Biodiversitet, og samtidig dokumentere dens udvikling i 

Danmark. Der er tale om det hidtil største Citizen Science tiltag i Danmark, et borger-

inddragende projekt, hvor almindelige mennesker, unge som gamle, kan deltage i 

indsamlingen af data, og herved være med til at bidrage med værdifulde oplysninger 

til forskere tilknyttet universiteterne i Aarhus og København. Projektet, som er fi-

nansieret af Aage V. Jensens Naturfond, har kørt siden 2015 og nærmer sig så småt 

den afsluttende fase; den endelig opgørelse over den biologiske tilstand i landets 

kommuner forventes opgjort i maj 2020. Aarhus er stadig godt med, og ligger i den 

øverste ende af skalaen over antal registreringer. På landsplan er opgjort 400.000 

registreringer og 35.000 brugere. 

Medlemsarrangementer & -ture 
Medlemsarrangementer og formidling til befolkningen forbliver én af DN’s absolutte 

kerneaktiviteter. I DN Aarhus har vi nedsat en effektiv lille arbejdsgruppe, som pri-

mært beskæftiger sig med at arrangere ture og foredrag for medlemmer og andre 

interesserede borgere. Nogle sigter mod det voksne publikum, andre mod børn og 

unge. Nogle er mest til komplekse miljøproblematikker, andre ynder bare at invitere 

på skovtur i det grønne. Men typisk vil arrangementet tage udgangspunkt i en aktuel 

natur- og miljøproblematik eller forholde sig til årstiden og virkeligheden udenfor 

vinduet. Og mens nogle af vore Aktive selv påtager sig rollen som formidler, er det 

ligeså ofte et spørgsmål om at engagere en ekstern vidensperson, og i øvrigt stå for 

logistikken og det praktiske.  

  

Årstal Antal 
haver 

2016 379 

2017 526 

2018 832 

  

 

https://www.giftfri-have.dk/
http://www.biodiversitet.nu/om-projektet
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Naturformidling for børn og voksne i årets løb (Foto: Sebastian Jonshøj og Cindy L. Sørensen) 

Siden seneste årsmøde har DN Aarhus således afviklet følgende brogede og rekord-

store vifte af begivenheder: 

 25. november 2017: Fisk kan ikke tale, foredrag v. Flemming Højgaard Madsen 

i væksthusene. 30 deltagere. 

 9. december: Jul i væksthusene, foredrag og rundvisning v. Finn Borchsenius. 

25 deltagere. 

 21. januar 2018: Deltagelse med DN-infostand ved åbning af Frivillighoved-

stad-året, i Ridehuset 
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 22. januar: Tang som fødevare, smagen kommer først, foredrag v. Ole G. 

Mouritsen i væksthusene. 90 deltagere. 

 10. marts: Fugletur ved Aarslev Engsø, v. Søren Højager 

 17. marts: Temadag med 8 foredrag: Fremtidens naturforvaltning og natur-

fredning. Ca. 350 deltagere på Aarhus Universitet. 

 16. maj: Amager Fælleds naturhistorie, foredrag i væksthusene v. Nikolaj H. 

Correll. 11 tilhørere. 

 17. maj: Ekskursion til Marselisborg skovene: Forårets planter v. Dagmar Kap-

pel. 

 19. maj: Naturens døgn i Botanisk Have med ture, diverse aktiviteter for børn 

og aftenforedrag. Besøgsrekord i Væksthusene. 

 10. juni: Kystvandring fra Ballehage til Moesgaard Strand v. Rasmus Rønne. 5 

deltagere. 

 10. juni, forberedende møde før bustur til Harboøre og Agger Tanger, og Høf-

de 42 med Cheminovas giftdepoter v. Elsebeth Hansen. (Aflyst pga. for få del-

tagere.)  

 16. juni, bustur til Harboøre og Agger Tanger med Cheminova-gruppens stif-

ter, Flemming Madsen, som guide. Arrangør: Elsebeth Hansen. (Aflyst pga. for 

få deltagere.) 

 24. juni: Sanketur ved Sletterhage Fyr v. Eva Kullberg. 25 deltagere 

 22. juli: Sanketur ved Kalø v. Eva Kullberg. 23 deltagere. 

 19. august: Ekskursion til Mandø v. Peter Wind og Eva Kullberg. 26 deltagere. 

 1. september: Fugletur v. Egå Engsø v. Ole Bøgh Vinther 

 8 + 9. september: Klimaarrangement og Naturens Dag på Aarhus Havn 

 9. september: Naturens dag på Åbrinken, NaturTjek, kokasser og sneglevæd-

deløb. 

 14. september: Musikalsk naturvandring med Maria Elizabeth og naturvan-

dring m. Rasmus Ejrnæs ved Moesgaard. + 35 deltagere 

 15. september: Bustur til Møllerup Gods v. godsejer Anne Sophie Gamborg og 

derefter ekskursion til Mols Bjerge v. Eva Kullberg (Aflyst pga. for få deltagere)  

 1.oktober: Fugletur v. Egå Engsø v. Ole Bøgh Vinther. 
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Samarbejde 

Samarbejde med andre grønne organisationer og institutioner 
Enighed gør som bekendt stærk. På den baggrund er det helt naturligt, at der til en-

hver tid eksisterer et mere eller mindre formelt samarbejde mellem byens grønne 

organisationer og institutioner. Det giver sig dels udtryk i jævnlige, strategiske drøf-

telser og alliancer vedr. konkrete sager af fælles interesse, eller i helt praktiske sam-

arbejder om f.eks. afviklingen af offentlige formidlingsarrangementer. 

Temadag 2018 på Aarhus Universitet 

En regulær tradition og årligt tilbageven-

dende begivenhed er forårets Temadag, 

hvor DN Aarhus i samarbejde med en 

række andre grønne organisationer sæt-

ter fokus på en aktuel problemstilling i 

den danske natur. I år var temaet Frem-

tidens naturforvaltning og naturfredning, 

og det vakte så stor forhåndsinteresse, at 

arrangementet måtte forlægges til et 

større auditorie på Aarhus Universitet. 

Ca. 350 deltagere fra nær og fjern mødte 

op og overværede de 9 spændende foredrag fra et stjernespækket felt af oplægs-

holdere. Vi tør godt kalde dagen for en ubetinget succes! 

Næste års Temadag finder sted d. 16. marts 2019, under overskriften "Behøver 

biodiversiteten kunstig åndedræt?" 

Naturens Døgn i Væksthusene, Botanisk Have 

For tredje år i træk inviterede DN i selskab med Verdens Skove, Botanisk Haves Ven-

ner, Arternes Aarhus og Science Museerne til Naturens Døgn i Væksthusene i Bota-

nisk Have. Det blev en dag med formidlingsaktiviteter for store og små, solen skin-

nede og de fremmødte gæster satte besøgsrekord i Væksthusene. Således er scenen 

nu for alvor sat for en fremtidig tradition, der forhåbentlig kan være med til at styrke 

borgernes kendskab til både DN og den biologiske mangfoldighed. 

Naturens Døgn 2019 forventes afholdt lørdag d. 11. maj 

Temadag om naturforvaltning på AU (Foto: Peter Wind) 

https://aarhus.dn.dk/nyheder/se-alle-nyheder/temadag-fremtidens-naturforvaltning-og-naturfredning/
https://aarhus.dn.dk/nyheder/se-alle-nyheder/temadag-fremtidens-naturforvaltning-og-naturfredning/
http://nyhedsbrev.dn.dk/t/ViewEmailArchive/t/F7E31ED34DBC13FA/C67FD2F38AC4859C/
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Projekt spiselige skovbryn – et kontraproduktivt tiltag 

En konkret alliance opstod ved årsskiftet mellem DN Aarhus og Dansk Botanisk For-

ening omkring en protestskrivelse til Aarhus Kommune. Anledningen var det såkald-

te Projekt Spiselige Skovbryn, hvorunder Aarhus Kommune foretog drastiske, forstli-

ge udtyndinger i en række gamle, naturmæssigt værdifulde skovbryn i adskillige af 

kommunens skove. Formålet var angiveligt, at indplante nye træer og buske og 

dermed øge artsdiversiteten, men det forekom os i bedste fald aldeles unødvendig 

og i værste fald som decideret kontraproduktivt. Observationer bekræftede os i, at 

der snarere var tale om et øjeblikkeligt biodiversitetstab og en forringelse af nøgle-

biotoper, og vi indledte en dialog med kommunen, for at gøre opmærksom på de 

indlysende uoverensstemmelser mellem deres erklærede intentioner og den prakti-

ske udførelse. Aarhus Kommune har på baggrund af vores fremlagte dokumentation 

medgivet, at visse ting kunne være gjort anderledes, og har tilkendegivet en vilje til 

at inddrage os fremadrettet når/hvis kampagnen genoptages. 

Samarbejde med myndighederne 
I DN Aarhus opnår vi – trods alt – langt hovedparten af vore resultater i dialog og 

gennem samarbejde med andre interessenter, her i blandt ikke mindst myndighe-

derne. Foruden de mange spontane relationer og midlertidige projektpartnere, del-

tager vi også i en række mere permanente fora eller tilbagevendende begivenheder, 

der på hver deres måde fremmer såvel DN’s mulighed for indflydelse, som naturens 

og miljøets bedste i almindelighed. Blandt disse er det værd at nævne: 

Naturråd 2018 – Det Grønne Danmarkskort 

Et centralt element i Naturplan Danmark var løfterne om etablering af det såkaldt 

Grønne Danmarkskort, et nationalt netværk af sammenhængende natur, udpeget i 

Kommuneplanerne. For at hjælpe kommunerne med at identificere potentialet – og 

potentielle konflikter – blev det i juni 2017 politisk vedtaget ved en ændring i Plan-

loven, at oprette en række regionale Naturråd, med repræsentanter for de mest 

indlysende interessenter, herunder naturligvis DN. Aarhus Kommune blev udpeget 

til sekretariatskommune for Naturråd 9 Østjylland Syd, som dækkede syv sydøstjy-

ske kommuner, og DN Aarhus stillede med repræsentanten på vegne af de berørte 

lokalafdelinger. Arbejdet pågik i første halvår af 2018 og afsluttedes med en række 

anbefalinger til, hvordan Det Grønne Danmarkskort kan/bør udlægges.  

http://smagpaaaarhus.dk/nyhed/smag-paa-skovbryn/
https://aarhus.dn.dk/departments-media/21563/anbefalinger-i-forbindelse-med-udpegning-af-det-groenne-danmarkskort-v4-naturraad-nr-9-2.pdf
https://aarhus.dn.dk/departments-media/21563/anbefalinger-i-forbindelse-med-udpegning-af-det-groenne-danmarkskort-v4-naturraad-nr-9-2.pdf
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Den invasive Gyldenris slås med le (Foto: Eva Grøndahl)           Det Grønne Råd besigtiger Harlev-fredningen (Foto: S. Jonshøj) 

Kontaktmøde med Teknik & Miljø, Aarhus Kommune 

Gennem rigtig mange år har DN Aarhus nydt det privilegium at blive inviteret til et 

årligt møde med Teknik og Miljø, hvor vi får anledning til at spørge ind til kommu-

nens politik og praktiske forvaltning, og modtager uddybende svar og forklaringer 

fra højtplacerede embedsfolk. Vi betragter det som et udtryk for, at man anerken-

der DN som en seriøst og konstruktiv sparringspartner, som det er værd at lytte til 

og at gå i dialog med. På seneste møde drøftede vi således bl.a. Naturkvalitetspla-

nen, anvendelse af pesticider på offentlige arealer, luftkvalitet i Aarhus og affalds-

sortering. 

Det Grønne Råd 

Det Grønne Råd er kommunalt nedsat, men er en apolitisk sammensætning af orga-

nisationer og foreninger, som har speciel interesse i beskyttelsen, benyttelsen og 

udviklingen af naturen i Aarhus Kommune. Rådet skal medvirke til at sikre en bred 

og kvalificeret dialog og debat, og derigennem styrke embedsværkets og lokalpoliti-

kernes beslutningsgrundlag. I rådet har man i det forgangne år bl.a. forholdt sig til 

en målsætning om at have selvreproducerende fiskebestande i vandløbene, samt 

ytret ønske om større reel inddragelse i kommunens udarbejdelse af sektorplaner 

og projekter for de grønne og blå områder. Se referater fra møder i rådet på Aarhus 

Kommunes hjemmeside.  

Forum for invasive arter 

I dette niche-forum mødes en lille flok interessenter jævnligt med Aarhus Kommu-

ne, for at drøfte problemstillinger vedr. invasive arter og hvordan de evt. kan be-

https://aarhus.dk/demokrati/politik/raad-og-naevn/det-groenne-raad/#1
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kæmpes. Formålet er at bistå den kommunale naturforvaltning med seneste viden 

og erfaring, og således bidrage til en effektiv strategi for forvaltning og evt. bekæm-

pelse af invasive arter. Af dette forum udspringer også DN Aarhus’ initiativer til frivil-

lig bekæmpelse af invasive plantearter. 

True Skov for alle – et rekreativt udviklingsprojekt 

Aarhus Kommune har indgået et partnerskab med bl.a. Naturstyrelsen om den frem-

tidige udvikling af True Skov, vest for Aarhus. Skoven er udset som case i et nationalt 

pilotprojekt for udviklingen af nyetablerede skove, i et forsøg på at indtænke og til-

rettelægge en lang række (rekreative) interesser og aktiviteter, allerede fra begyn-

delsen. På den baggrund er der nedsat en følgegruppe med et hav af interessenter, 

der gennem deltagelse i en række workshops er blevet inviteret til at give deres bud 

på muligheder og begrænsninger. DN Aarhus har siddet med ved bordet, mest af alt 

med den begrundelse, at en fremtidig allokering af rekreative interesser og publi-

kumstryk fra kommunens gamle skove til True Skov, om ikke andet må formodes at 

gavne de høje naturværdier som findes i de gamle skove, og som i dag er under eks-

tremt stort pres. Men det har dog været interessant undervejs at opleve, hvorledes 

deltagerne – på tværs af interesser – uopfordret tilkendegav et ønske om øget na-

turindhold i True, selvom det i udgangspunktet ikke var det primære mål med øvel-

sen.  

Processen skal med årets udgang munde ud i et idekatalog og en konkret plan for 

True Skov, som efterfølgende vil blive forsøgt realiseret af projektpartnerne ved 

hjælp af ekstern finansiering. Der er oprettet en åben facebook-gruppe, hvor man 

kan finde mere info. 

Klimasekretariatet, Aarhus Kommune 

DN har også mødtes med kommunens relativt nyetablerede Klimasekretariat, for at 

afdække mulighederne for i fællesskab at styrke indsatsen på klima- og energiområ-

det. Det er ikke et felt, hvor DN Aarhus hidtil har markeret sig synderligt, men det er 

ikke desto mindre et område, hvor borgerinddragelse, herunder aktivering af frivilli-

ge, vurderes at rumme stort potentiale. Klimasekretariatet har erklæret et ønske om 

en tættere relation til DN Aarhus, og vi vil arbejde for en intern øget interesse og 

opkvalificering, således at vi forhåbentlig kan styrke vores bidrag til den klimapoliti-

ske dagsorden i Aarhus Kommune. 

 

https://naturstyrelsen.dk/media/221512/friluftsliv-og-skovrejsning-naturen-som-oplevelsesrum-vision_.pdf
https://naturstyrelsen.dk/media/221512/friluftsliv-og-skovrejsning-naturen-som-oplevelsesrum-vision_.pdf
https://www.facebook.com/groups/1637538943031203/
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PR & Kommunikation – eksponering af DN Aarhus 

Synlighed er afgørende for at nå igennem med et budskab i dagens overvejende di-

gitale medielandskab. Der er rift om opmærksomheden, og naturen trækker sjæl-

dent overskrifter i konkurrencen med socialpolitik og trafikale trængselsproblemer. I 

DN Aarhus bruger vi derfor en del krudt på vores elektroniske formidling, og kan 

glæde os over i perioden fra april 2017 til februar 2018 af have været den mest be-

søgte af alle DN’s lokalhjemmesider! Men vi fastholder selvfølgelig brugen af de tra-

ditionelle nyhedsmedier og forspilder nødigt en mulighed for at komme til orde, hvis 

den byder sig. 

Hjemmeside, Facebook og Nyhedsbrev 
For snart to år siden tog DN Aarhus en ny 

hjemmeside i brug og den er gradvist blevet 

fyldt ud med faktuelle oplysninger, uddyben-

de beskrivelser og relevante links. Og vi lover 

at der snart følger billeder med. Hjemmesi-

den er omverdenens nemme adgang til DN 

Aarhus, og vi henviser og linker til den i en-

hver tænkelig sammenhæng. 

Vores facebookside er kendetegnet ved en 

blanding af nationale DN-indlæg og annonce-

ring af aktuelle, lokale begivenheder, og den 

opleves derfor i sagens natur mere dynamisk. Tilslutningen er fortsat støt stigende, 

og siden har nu over 900 følgere.  

Og så har vores elektroniske nyhedsbrev fundet sin faste, månedlige frekvens og 

henvender sig efterhånden til næsten 6.500 abonnenter.  

Endelig er der skabt en grundlæggende synergi mellem hjemmeside, facebook og 

nyhedsmail, således at indlæg bragt ét sted typisk leder læseren videre til én eller 

flere af vore andre platforme.  

Vil du selv se, hvad vi snakker om, så besøg aarhus.dn.dk eller facebook, eller tilmeld 

dig DN Aarhus' nyhedsbrev.  

https://aarhus.dn.dk/
https://www.facebook.com/DanmarksNaturfredningsforeningAarhus
https://aarhus.dn.dk/nyheder/nyhedsbrev/
https://aarhus.dn.dk/nyheder/nyhedsbrev/
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Omtale i medierne 
DN Aarhus har også i det forgangne år fået taletid i de lokale/regionale medier: 

 d. 19/11 2017 – Aarhus Stiftstidende: Flere og flere aarhusianere kæmper for 

naturen, Interview m. formand Sebastian Jonshøj om DN’s virke og fremgang i 

Aarhus  

 d. 24/11 2017 – TV2 Østjylland: Årelang kamp er slut: Aarhus' grønne hjerte 

fredes for altid, artikel og interview m. bestyrelsesmedlem Søren Højager om 

fredningen af Botanisk Have 

 d. 28/11 2017 – JP Aarhus: Byens grønne julegave, kronik af formand Sebasti-

an Jonshøj om fredningen af Botanisk Have 

 d. 15/1 2018 – DR P4 Østjylland: Interview m. formand Sebastian Jonshøj om 

tilbagegangen i biodiversitet.  

 d. 4/3 2018 – Aarhus Stiftstidende: Naturforening blæser til kamp for bugten, 

Interview m. formand Sebastian Jonshøj og aktiv frivillig Bjarne Schoophus om 

Aarhus Bugt og modstanden mod havbrug  

 d. 11/5 2018 – TV2 Østjylland: Interview m. formand Sebastian Jonshøj om 

”hundelorteposer” i naturen  

 d. 23/5 2018 – Aarhus Stiftstidende: Tag Letbanen til skov og strand, læser-

brev af formand Sebastian Jonshøj om et trinbræt for Letbanen ved Den Per-

manente i Riis Skov. 

 d. 6/10 2018 – Aarhus Stiftstidende: På tur i stenskoven: Danmarks ældste 

indvandrere var stenhårde, interview med bestyrelsesmedlem Søren Højager 

om Harlev-fredningen.  

Lokalavisen / Aarhus Onsdag 
Vores samarbejde med Lokalavisen Aarhus Weekend ophørte i 2017, pga. organisa-

toriske ændringer på avisen. Vi fik muligheden for i stedet at levere små naturindlæg 

til Aarhus Onsdag og det blev til to af slagsen, inden vi i foråret 2018 besluttede at 

indstille samarbejdet pga. for ustabile leveringsvilkår.  

 

https://stiften.dk/aarhus/Medlemsstigning-Flere-og-flere-aarhusianere-kaemper-for-naturen/artikel/485375
https://stiften.dk/aarhus/Medlemsstigning-Flere-og-flere-aarhusianere-kaemper-for-naturen/artikel/485375
https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/aarelang-kamp-er-slut-aarhus-groenne-hjerte-fredes-altid
https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/aarelang-kamp-er-slut-aarhus-groenne-hjerte-fredes-altid
https://aarhus.dn.dk/nyheder/se-alle-nyheder/byens-groenne-julegave/
https://stiften.dk/aarhus/Naturforening-blaeser-til-kamp-for-bugten-Aarhus-kan-blive-en-lus-mellem-to-negle/artikel/502995
https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/11-05-2018/1930/lorteposer-flyder-i-ostjylland?autoplay=1#player
https://aarhus.dn.dk/nyheder/se-alle-nyheder/tag-letbanen-til-skov-og-strand/


 

26 

 

En hilsen fra studenterne 

Af Jakob Aandstad Sørensen, afgående formand i DN Aarhus UNG 

Sæson 2017/2018 har været en spændende sæson for afdelingen. Det har været en 

sæson med stort fokus på at afholde flere offentlige arrangementer end tidligere år. 

Det er derfor blevet til rekordmange events i løbet af sæsonen. Sæsonen startede 

sidste efterår med en guidet tur i Dyrehaven med en jæger fra Dansk Jægerforbund. 

Det var en rigtig hyggelig tur, hvor børnene fik lov at lave amuletter af gevir. I de-

cember afprøvede vi et nyt koncept med at lave julenaturdekorationer ud af materi-

ale fra den lokale natur. Der kom mange mennesker og succesen gentages igen d. 

29. november kl. 16:30-19:30 i lokalet 

”Kedlen” på Godsbanen. Efter det event 

havde vi en vinterpause indtil april, hvor vi 

afholdt vores årlige ramsløgstur. Over 30 

deltagere plukkede ramsløg i Riis Skov og 

lærte om plantens kulinariske anvendel-

ser. Samme sted blev der i starten af april 

afholdt den årlige affaldsindsamling. Her 

var der ligeledes over 30 deltagere, som 

flittigt fik samlet 95 kg affald ind på kun én time! Indsamlingen blev efterfulgt af ka-

ge og drikkelse. Senere i april afprøvede vi et koncept med et gratis fotokursus i 

Væksthusene i samarbejde med fotografikurser.dk. Eventet gik fantastisk og plad-

serne blev nærmest revet væk. Det gør vi igen en anden gang! Et andet spændende 

event, som vi afprøvede for første gang, var en temaaften i april, hvor 4 oplægshol-

dere holdt korte oplæg fordelt over 3 timer. Overskriften lød ”Er der plads til pla-

stik? ”, og der var fuldt hus i Dokk1’s ”Lille Sal” med cirka 70 deltagere. En stor suc-

ces!    

Et vigtigt indsatsområde for os er desuden vores høslæt i Vennelystparken og ved 

Brabrand Sø i samarbejde med Aarhus Kommune, Naturhistorisk Museum Aarhus 

m.fl. Her skæres græsset med en god gammeldags le 1-2 gange årligt, til glæde for 

den biologiske mangfoldighed. I 2018 har vi efter kun få års arbejde kunnet se en 

tydelig fremgang i mængden og variationen af blomstrende planter på de to lokali-

teter. Det virker – og indsatsen fortsætter! 

Høslæt-hygge ved Brabrand Sø (Foto: Jakob Sørensen) 
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Bestyrelse og suppleanter i DN Aarhus* 
Bestyrelsesmedlemmer markeret med rødt, suppleanter med grønt 

 

   Bosat i E-mailadresse Funktion 

Birthe Troelsen 8270 Højbjerg birthetroelsen@gmail.com   

Børge Kludt Nissen 8250 Egå bn@koknissen.dk   

Christian Munk 8230 Åbyhøj munk4691@gmail.com   

Claus Bindslev Larsen 8240 Risskov claus_bindslev@me.com   

Ellen Hald Esmann 8200 Aarhus N ellen@ellenesmann.dk   

Elsebeth Hansen 8250 Egå elsebethhansen@mail.dk   

Eva Grøndahl 8230 Åbyhøj eva.groendahl@gmail.com  Næstformand 

Eva Kullberg 8270 Højbjerg mail@evakullberg.dk   

Jakob Sørensen 8210 Aarhus V jakobsorensen95@hotmail.com   

Jens Dybkjær Holbech 8000 Aarhus C holbech@gmail.com   

Jens Laursen 8310 Tranbjerg lonelaur@gmail.com   

Pernille Terpling 8240 Risskov apterpling@gmail.com   

Poul-Henrik Knuhtsen 8270 Højbjerg knuhtsen@hotmail.com   

Rune Engelbreth Larsen 8000 Aarhus C humanisme.dk@gmail.com   

Sebastian Jonshøj 8200 Aarhus N jonshoej@gmail.com  Formand 

Søren Højager 8381 Tilst soeren.hoejager@skolekom.dk   

Tune Sabroe 8464 Galten tunesabroe@gmail.com   

* pr. ultimo oktober 2018 

Foruden ovennævnte, består DN Aarhus af mange flere aktive ildsjæle, som bidrager 

til foreningens arbejde i forskellige sammenhænge. Kunne du tænke dig at blive én 

af dem, så læs mere på side 7 eller besøg os på  

aarhus.dn.dk 
eller på  

www.facebook.com/DanmarksNaturfredningsforeningAarhus 
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