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Kommunen har en plan … 

I Aarhus Kommune findes der planer for det meste, og skulle planløsheden uforva-

rende opstå, så er der givetvis også en plan til at håndtere den. Planer har til formål 

at skabe orden og overblik, at udstikke retningslinjer for en udvikling, og at bidrage til 

at føre beslutninger ud i livet. Planer skal være med til at synliggøre ideer og visioner 

og skabe fælles forståelse for, hvordan disse ideelt set kan realiseres. Ja, planer er 

med andre ord en slags kontrakt mellem de folkevalgte og borgerne; en forventnings-

afstemning mellem parter, som sikrer en fælles forståelse af målet og vejen derhen. 

Eller, sådan burde det i hvert fald være. 

Med Kommuneplanen som overordnet rammeværk for den offentlige administration 

og forvaltning findes en talrig underskov af politisk vedtagne temaplaner, helhedspla-

ner, handleplaner og plantillæg, som embedsværket kan tage udgangspunkt i, læne 

sig opad og referere til i deres daglige arbejde. Men det er nogle gange som om, at jo 

mere der planlægges des mere uoverskuelige bliver målene og des større bliver sand-

synligheden for en (u)planlagt uoverensstemmelse mellem planer. Nogle gange får 

man fornemmelsen af, at politikerne vedtager så mange planer, at de simpelthen mi-

ster overblikket over, hvilke der gælder og hvilke der for længst er forældede. Og det 

gør vi andre også. 

I DN Aarhus er vi ikke imod planlægning, og da slet ikke hvis det er ordentlig planlæg-

ning. Faktisk er det største problem sjældent selve planerne, men derimod at de ofte 

ikke overholdes. Vi savner, at man følger planen og arbejder målrettet på at realisere 

den. Det betyder ikke, at planer ikke kan omgøres når tiderne skifter og Verden for-

andrer sig. Men så skal ”kontrakten” naturligvis genforhandles, inden man beslutter 

at lægge planen i skuffen og lave en ny.  

Planlægning er en afgørende forudsætning for en fremsynet arealdisponering, hvor 

alle væsentlige samfundsinteresser forsøges tilgodeset. Det gælder i byen og i det 

åbne land. Og det gælder nationalt såvel som kommunalt, hvor konsekvenserne af en 

fejlslagen planlægning kommer helt tæt på. Lad os derfor blive stadig bedre til, i fæl-

lesskab og gensidig dialog, at lægge bæredygtige planer og at føre dem ud i livet. 

 

Sebastian Jonshøj, formand 
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Hvem er DN Aarhus? 

DN Aarhus lokalafdeling 
DN Aarhus er en lokal underafdeling af Danmarks Naturfredningsforening. Lokalafde-

lingen består alene af frivillige 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 arbejdsgrupper, og fælles drøftelser og beslutninger sker på jævnlige 

afdelings- og bestyrelsesmøder, hvorunder der også kan være faglige oplæg e. lign. 

Afdelingens prioriteringer – for sådanne er der nødvendigvis – og daglige arbejde af-

spejler gerne en blanding af de aktives faglige baggrund og personlige motivation. 

Men DN Aarhus kan til enhver tid trække på de professionelle ressourcer og fagspe-

cifikke kompetencer, som findes i DN Sekretariatet i København. Og det er faktisk be-

mærkelsesværdigt, hvor langt man kan nå ad frivillighedens vej. Det er DN Aarhus’ 

virke et forbilledligt eksempel på. 

 
Gruppeøvelse på afdelingsmøde i DN Aarhus (Foto: Sebastian Jonshøj) 
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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 frivillig 

i DN Aarhus mulighed for gratis deltagelse på en lang række forskellige kurser arran-

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

bidrage til at kvalificere indsatsen for foreningen.  

 
Høslæt ved Brabrand Sø, sammen med DN Aarhus UNG (Foto: Sebastian Jonshøj) 

DN Aarhus UNG 
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 praktiserer 

en meget aktiv linje med fokus på formidlingsarrangementer og borgerinddragende 

aktiviteter. Læser du på en videregående uddannelse i Aarhus, er aktivt medlemskab 

af DN Aarhus UNG en oplagt anledning til at gøre en grøn forskel i samvær med lige-

sindede, samtidig med at du styrker dit CV. 

På side 30 samt på aarhus.dn.dk kan du læse mere om DN UNG’s mange aktiviteter.  

https://aarhus.dn.dk/om-os/dn-aarhus-ung-studenterafdelingen-i-aarhus/
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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 ar-

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

næststørste lokalafdeling under Danmarks Naturfredningsforening.   

Som det fremgår af figuren til venstre, fluktu-

erer medlemstallet over årene, hvilket typisk 

er et udtryk for om der er ført proaktive hver-

vekampagner, eller ej. Men uanset, afspejler 

tallene en stabil og solid opbakning til den 

grønne dagsorden. Vi betragter i DN Aarhus 

medlemstilslutningen som en tillidserklæ-

ring, der selvfølgelig skal omsættes i prakti-

ske initiativer og konstruktiv politisk interes-

sevaretagelse, til gavn for natur, klima og miljø.  

Derfor arbejder vi også hele tiden med at trimme vores lokale organisering og arbejds-

form, således at vi bedre kan imødekomme de stadigt flere, som ønsker at virke aktivt 

for foreningen. Det grønne momentum afstedkommer nemlig et stigende antal fore-

spørgsler fra aarhusianere, som ønsker at bidrage med andet og mere end blot kon-

tingentet. Det er naturligvis entydigt positivt, men indebærer dog en øget arbejds-

byrde for bestyrelsen og en prioritering af ressourcer til at håndtere interne anliggen-

der. Således går en del tid med at målrette ressourcerne mod de rette opgaver og 

interesser, og med tilrettelæggelse af aktiviteter, som understøtter de aktives virke. 

Det er en proces som vedvarende pågår og løbende optimeres. 

Vil du være med, som frivillig aktiv? 
Ønsker du at deltage, eller blot at vide mere om arbejdet som aktiv frivillig i DN Aar-

hus, så læs mere på aarhus.dn.dk, eller send os en mail på aarhus@dn.dk. Så inviterer 

vi til en personlig samtale og en gensidig forventningsafstemning. På bagsiden af dette 

hæfte finder du en oversigt over bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i DN Aarhus 

pr. ultimo oktober 2022. 

År Antal medl. 

2018 8.552 

2019 8.748 

2020 8.439 

2021 8.311 

2022 8.182* 
          *medio oktober 2022 

 

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 (§2 stk. 1) om at skabe et bæredygtigt 

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

sundt miljø og uden negative klimapåvirkninger er det næsten kun fantasien – og selv-

følgelig vore begrænsede ressourcer – der sætter grænserne. I det følgende finder du 

et repræsentativt udpluk af vore aktiviteter i det forgangne år. 

 
Vandring i vildnisset i Tåstruplandet (Foto: Sebastian Jonshøj) 

Fredninger 
Arbejdet med fredningssager er en historisk forankret og helt central del af forenin-

gens DNA. Ind imellem fylder det meget i arbejdsplanen, når f.eks. en fredningssag 

rejses, mens det oftest handler mere om at følge – og følge op på – myndighedsbe-

handlingen af de allerede gennemførte fredninger. Som udførligt omtalt i tidligere 

årsberetninger, har DN i samarbejde med Aarhus og Skanderborg Kommune senest 

gennemført det, der gik under arbejdstitlen Harlev-fredningen. Sagen er nu omsider 

tilendebragt og fredningen officielt indviet under navnet Tåstruplandet. 

https://aktiv.dn.dk/media/94123/vedt%C3%A6gter-for-dn-april-2022.pdf
https://aarhus.dn.dk/om-os/%C3%A5rsberetninger/
https://aarhus.dn.dk/om-os/%C3%A5rsberetninger/
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Tåstruplandet – et fornemt, nyt udflugtsmål 

Tåstruplandet ligger ved den vestlige kommunegrænse og omfatter ådalslandskabet 

omkring Lillering Skov, Tåstrup Sø og Mose og Stjær Stenskov. Området blev efter en 

meget lang og omfattende sagsbehandling endelig fredet d. 19. december 2019 med 

en afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Lige siden har DN Aarhus arbejdet tæt 

sammen med de berørte kommuner og nogle dygtige formidlingskonsulenter om at 

udmønte den del af fredningens formål, der handler om den offentlige adgang. Der 

er blevet indsamlet baggrundsmateriale og tekstbidrag til den skriftlige formidling fra 

egne og eksterne eksperter, lavet plancher og udarbejdet en fornem vandretursfol-

der. Og sidst men ikke mindst er der etableret et netværk af fine trampestier i områ-

det, med den 9 km lange Tåstruplandet Rundt, som den længste og mest varierede 

rute.  

Den 4. september i år var det så endelig tid til at indvi herlighederne og byde offent-

ligheden inden for i det hidtil relativt utilgængelige område. Solen skinnede fra en 

septemberblå himmel, og dagen bød på taler og talrige aktiviteter for de mere end 

200 fremmødte fra hele det lokale opland. Nu ligger Tåstruplandet åbent for besø-

gende fra resten af kommunen, som hermed har fået tilvejebragt et eksklusivt nyt 

udflugtsmål med store naturoplevelser. 

Læs mere om fredningen i Tåstruplandet og om områdets natur- og kulturhistoriske 

kvaliteter på aarhus.dn.dk 

 

  
Udsigt over Tåstruplandet fra vest (Foto: Sebastian Jonshøj) 

https://greenways.dk/onewebmedia/FolderA4Juli2022.pdf
https://greenways.dk/onewebmedia/FolderA4Juli2022.pdf
https://aarhus.dn.dk/naturen-i-aarhus/fredninger-i-aarhus-kommune/harlev-fredningen/
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Besigtigelser med Fredningsnævnet 

Når en myndighed eller lodsejer ønsker en dispensation fra en eksisterende fredning, 

kræver det godkendelse af det regionale Fredningsnævn, der består af en dommer, 

samt et kommuneudpeget og et statsudpeget medlem. Der kan f.eks. være tale om 

en lodsejers ønske om at foretage en udbygning af en ejendom eller ændring af ter-

ræn indenfor en fredning, eller om konstateringen af en egentlig overtrædelse af fred-

ningsbestemmelserne. Fredningsnævnet træffer oftest deres afgørelser på baggrund 

af en fysisk besigtigelse, med deltagelse af berørte interessenter.  

I det forgangne år har der været 11 sådanne besigtigelser, og i DN lægger vi stor vægt 

på at deltage og argumentere for vores synspunkter, idet vi derigennem anerkender 

og hævder betydningen af fredningsinstrumentet, som et af samfundets allervigtigste 

naturbeskyttelsesværktøjer. Vi har erklæret os enige i nævnets afgørelser i alle sager 

så vidt, men der mangler endnu en, nemlig afgørelsen vedrørende Moesgaard Allé. 

Moesgaard allé – ved vejs ende? 

Sagen har faktisk været undervejs, 

lige siden man byggede det nye Mo-

esgaard Museum. Den handler 

grundlæggende om forbedret vejad-

gang til museet for de mange gæster, 

og indebærer ultimativt et kommu-

nalt ønske om en retablering af den 

gamle allé. Et så drastisk indgreb kan 

imidlertid ikke klares med en dispen-

sation fra den eksisterende fredning, 

hvorfor Aarhus Kommune i stedet 

har fremlagt forslag til en ny fred-

ning, som erstatning for den eksiste-

rende. Dette forslag åbner mulighed 

for at fælde den eksisterende selje-

rønallé og genplante en ny lindeallé langs et bredere vejtracé.  

DN Aarhus var oprindeligt af den opfattelse, at alléen burde bevares og træerne grad-

vist udskiftes i takt med at de ældes og forgår. Men i løbet af de seneste få år er træ-

erne – og dermed alléen – svækket markant og adskillige væltet eller fældet, så alléen 

Besigtigelse af Moesgaard allé, med Fredningsnævn og andre interessen-
ter (Foto: Sebastian Jonshøj) 
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i dag fremstår meget uensartet, asymmetrisk og forfalden. Det efterlader en allé, som 

efter DN’s opfattelse ikke længere lever op til dens oprindelige ”skønhedsværdi” og 

egenskab som stringent kulturelement og dermed heller ikke opfylder formålet med 

fredningen. 

Efter mange og lange interne drøftelser om principper, dilemmaer og potentielle na-

turværdier har vi derfor truffet det pragmatiske valg ikke at modsætte os, såfremt 

Fredningsnævnet skulle vælge at træffe en afgørelse i kommunens favør. Men vi er-

kender, at det fremfor at være den bedste løsning, måske snarere er den mindst ringe. 

En afgørelse forventes at foreligge inden årsskiftet. Læs mere om sagen og om DN’s 

holdning, på aarhus.dn.dk 

 
Udsået frøblanding på Aarhus Ø (Foto: Sebastian Jonshøj) 

Natur og biodiversitet  
Hvem skulle have troet det? Biodiversitet og vild natur er blevet permanente politiske 

temaer, som udmønter sig i grønne temaplaner og nye kommunale forvaltningstiltag. 

Det skyldes bl.a. et stigende pres fra vælgerne for mere og vildere natur og flere 

grønne områder, og det sætter gradvist sine synlige spor i private prydhaver, på of-

fentlige arealer og langs vejrabatter og grøftekanter. Alle vil pludselig gøre noget for 

de vilde blomster, bier og andre insekter! Men det er ikke helt ligegyldigt, hvad man 

gør og hvor. Og der er brug for både de små tiltag i byrummet og de store armbevæ-

gelser i skovene, det åbne land og på havet. DN Aarhus forsøger at fremme det brede 

fokus på biodiversitetskrisen og dens løsninger såvel blandt borgerne, som overfor 

erhvervsliv, politikere og myndigheder. 

https://aarhus.dn.dk/nyheder/se-alle-nyheder/moesgaard-all%C3%A9-ved-vejs-ende/
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Nyetableret bynatur i Aarhus (Foto: Sebastian Jonshøj) 

Et vågent øje på/for naturen 

Stadigt flere øjne er rettet mod naturen, og vi modtager i DN Aarhus dagligt henven-

delser fra borgere og fra offentlige myndigheder med udgangspunkt netop i naturen. 

Denne bevågenhed er vi naturligvis meget tilfredse med, og i den udstrækning res-

sourcerne rækker, følger vi op på alle sager. 

Det kan være vanskeligt at opdele de mange henvendelser i veldefinerede emner, da 

der ofte er tale om overlap mellem natur, miljø, grundvand og overordnet planlæg-

ning mv. Men ser vi alene på myndighedshenvendelserne, har vi – blot for at give et 

indtryk af omfanget – inden for det sidste år, på naturområdet, modtaget 86 henven-

delser i relation til Naturbeskyttelsesloven, 17 i forhold til Skovloven, 10 vedrørende 

Vandløbsloven, samt enkelte efter anden lovgivning. Langt hovedparten af disse hen-

vendelser vedrører dispensationer fra Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om 

bygge- og beskyttelseslinjer, ikke mindst en række dispensationer som konsekvens af 

udvidelsen af E45; endvidere en del tilladelser til oprensning af vandhuller. 

Sommerfuglepartner 

DN Aarhus’ egen sommerfugleambassadør bestræber sig fortsat ihærdigt på at 

komme i dialog med virksomheder, institutioner og andre større lodsejere i kommu-

nen om en konvertering af deres grønne kulturarealer til blomstrende enge og vildere 

https://aarhus.dn.dk/nyheder/se-alle-nyheder/diplomatiet-opruster-aarhus-har-faaet-sin-foerste-sommerfugle-ambassadoer/
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natur. Samarbejdet handler helt grundlæggende om at fremme den biologiske mang-

foldighed i de urbane miljøer, ved at skabe flere og bedre levesteder og sprednings-

korridorer mellem by og land, for arter af bier, sommerfugle og andre insekter. Ind-

satsen knæsættes i en formel aftale og en titel som Sommerfuglepartner, der forplig-

ter lodsejeren til at forvalte arealerne ekstensivt og med naturen som formål. 

  
Blomstrende tjærenellike og dværgblåfugl i Lisbjerg Skov (Foto: Sebastian Jonshøj) 

Seneste tiltag har været et samarbejde med Aarhus Kommune, som led i deres delta-

gelse i konkurrencen om Danmarks Vildeste Kommune. I sensommeren afviklede vi 

således et fælles arrangement i Businesspark Skejby, hvor vi med deltagelse af Frank 

Erichsen fra Kastanjegården, forsøgte at italesætte potentialet for biodiversitetsfrem-

mende forvaltning af de endeløse, livsfattige græsørkner, der omgiver erhvervsdomi-

cilerne langs og hinsides Randersvej. Næste år forventer vi at udvide målgruppen til 

et geografisk større opland. 

Og endelig er vi godt i gang med at opbygge en gruppe af engagerede frivillige aktive 

omkring sommerfugleambassadøren, således at indsatsen for endnu flere Sommer-

fuglepartnerskaber kan kvalificeres og udvides i de kommende år. 

https://sommerfuglepartner.dk/
https://dkvild.dk/
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Vildere natur i Marselisborg skovene 

Man plejer at sige, at vi ikke redder biodiversiteten ved en indsats i byerne. Det er en 

lidt unuanceret påstand, men nok mest af alt et forsøg på at sige, at hvis vi virkelig vil 

gøre en forskel for de truede arter, så skal vi fokusere på den eksisterende natur i de 

tilbageværende skove og i det åbne land, hvor produktionsinteresser endnu ikke har 

ødelagt forudsætningen for vild natur og, hvor potentialet for større sammenhæn-

gende arealer stadig findes. I Aarhus Kommune skal vi altså samtidig med indsatsen 

for bynaturen, sikre og udbygge vores naturområder udenfor byen og styrke deres 

naturindhold bl.a. gennem øget selvforvaltning ved hjælp af flere græssende dyr.  

Planerne for Moesgaard Vildskov mundede ud i en politisk beslutning om ikke at 

sætte heste og køer ud i de mest besøgte dele af Marselisborgskovene. Men der her-

sker fortsat en politisk vedtaget målsætning om 1000 ha selvforvaltende natur med 

helårsgræssende dyr i Aarhus Kommune i 2030, og DN Aarhus ønsker at bidrage kon-

struktivt til at realisere denne ambition, også på velegnede lokaliteter i skovnaturty-

per. 

Skovbrugerrådet 

Det håber vi bl.a. at få anledning til i det nyetablerede Skovbrugerråd, nedsat af Aar-

hus Kommune i bestræbelserne på at bringe en broget flok interessenter sammen om 

fælles løsninger på fælles udfordringer. Her hævder DN i høj grad naturbeskyttelsen 

overfor en stærk repræsentation af ”brugere”, hvis primære interesse synes at være 

en uindskrænket – og gerne intensiveret – rekreativ benyttelse af skoven. I den sam-

menhæng forsøger DN til stadighed at skabe forståelse for, at biodiversitet er at be-

tragte som en ny interessent i egen ret, på lige fod med eksisterende interesser og, at 

der derfor grundlæggende bør afsættes dedikeret plads til biodiversitet. Det har hidtil 

været vanskeligt at trænge igennem med det budskab, men forhåbentlig kan vi skabe 

lydhørhed gennem vedvarende og saglig argumentation. 

Endelig er det også værd at nævne, at Aarhus Kommune for ganske nylig fik tilsagn 

om en EU LIFE-bevilling, som bl.a. skal understøtte de biodiversitetsfremmende tiltag 

i Marselisborgskovene og således supplere den beskedne etablerings- og driftsøko-

nomi med en tiltrængt saltvandsindsprøjtning. DN Aarhus kan i al beskedenhed til-

skrives en lille del af æren for denne bevilling, idet vi på anmodning afgav en officiel 

støtteerklæring til kommunens ansøgning. 

https://www.aarhus.dk/media/53129/et-groennere-aarhus_071220.pdf
https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/raad-og-naevn/by-trafik-erhverv-og-miljoe/skovbrugerraadet/
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Praktisk naturpleje 

Parallelt med DN’s ønske om mere vild og selvforvaltende natur, erkender vi åbent 

behovet for fortsat at give naturen en hånd, her og der og nu og da. Traditionel na-

turpleje kan visse steder være løsningen på den evigt overhængende trussel fra til-

groning, i et landskab der drukner i næringsstoffer og, hvor naturarealerne ofte er for 

små og isolerede til at man kan etablere en effektiv storskalaforvaltning med græs-

sende dyr. Til det formål er det efterhånden lykkedes DN Aarhus at samle en ihærdig 

lille naturpleje-indsatsstyrke, som med le, river, ørnenæb og knofedt fjerner uønsket 

opvækst på forskellige naturlokaliteter. Det foregår typisk på offentlige naturarealer 

og i dialog med Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, som gerne bidrager med vejled-

ning, praktisk hjælp og tiltrængt forplejning. Ligeledes involverer det ganske ofte vore 

venner i DN Aarhus UNG. 

I den forgangne sæson har vi atter håndluget gederams og vedopvækst på Skæring 

Hede, denne gang med inddragelse af lokalt bosiddende. Sammen med kommunen 

inviterede vi til en offentlig naturplejeindsats på De Vilde Blomsters Dag, og forsødede 

anstrengelserne for de fremmødte, med botanisk formidling og kolde drikke.  Desu-

den blev der slået hø på Døde Å-engene ved Brabrand sø og fjernet bævreasp langs 

skovbrynet på et overdrev i Lisbjerg Skov, samt slået tagrør i et fint rigkær langs kir-

kestien mellem Lisbjerg og Terp. Og næste år udvides aktiviteterne yderligere. 

  
Naturpleje i Lisbjerg Kær i marts (i snevejr!), og på Skæring Hede i juni (Foto: Sebastian Jonshøj) 

https://aarhus.dn.dk/nyheder/se-alle-nyheder/naar-naturen-kalder-paa-en-frivillig-haandsraekning/
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Aarhus Bugt og havnaturen 

DN Aarhus har – i lighed med DN nationalt – igennem de seneste par år styrket det 

generelle fokus på havnaturen og den marine del af biodiversitetskrisen. Hvad der 

ligger under overfladen og traditionelt har været skjult for den offentlige bevågenhed, 

er i stigende grad blevet genstand for både politisk og folkelig opmærksomhed, og har 

dermed også fået øget mediedækning. I vores årsberetning 2021 beskrev vi DN’s for-

stærkede indsats på området, og den har vi siden fulgt op med yderligere initiativer.  

 
Den Uendelige Bro, Aarhusbugten (Foto: Sebastian Jonshøj) 

Her skal i særdeleshed fremhæves en tidlig sommerdag på bugten, ombord på kutte-

ren Anton. Efter megen planlægning og forberedelse af DN Aarhus’ aktive frivillige i 

samarbejde med DN Sekretariatet, inviterede vi i juni måned politikere, presse, for-

skere og andre nøgleinteressenter til et oplysningsarrangement, hvor vi gennem fag-

lige oplæg og en øjenåbnende sejlads på Aarhus Bugt skabte øget forståelse for ha-

vets udfordringer og situationens alvor. Adskillige borgmestre og byrådsmedlemmer 

fra Aarhus og nærliggende kommuner omkring bugten kvitterede for invitationen, og 

det samme gjorde medlemmer af forvaltningen og den lokale presse (se side 29). Og 

det gjorde tydeligvis indtryk, da vi undervejs foretog bundprøver, som afslørede liv-

løst, ildelugtende mudder og dokumenterede de miserable forhold under overfladen. 

 

https://aarhus.dn.dk/departments-media/29034/dnaarhus_aarsberetning2021_endelig.pdf
https://aarhus.dn.dk/nyheder/se-alle-nyheder/dn-aarhus-saetter-fokus-paa-miljoetilstanden-i-aarhus-bugt/
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Med presse og politikere på Aarhusbugten (Foto: Sebastian Jonshøj) 

Projekt Kysthjælper 

Én ting er imidlertid at afdække problemet; noget andet at anvise konkrete løsninger. 

Det gør DN bl.a. som involveret part i det nystartede Projekt Kysthjælper under Dan-

marks Sportsfiskerforbund. Her aktiveres frivillige i forskellige praktiske tiltag for at 

genskabe marine levesteder og vende tilbagegangen. Således har DN Aarhus haft tov-

holderrollen på et projekt med udplantning af ålegræs i Kaløvig, ud for Studstrup, mu-

ligvis fulgt op af senere etablering af kystnære stenrev.  

Ovenstående initiativer har helt givet været medvirkende til, at der nu for 2. år i træk 

er afsat penge ved det kommunale budgetforlig til en indsats for den marine biodi-

versitet i Aarhusbugten. Herunder til oprettelsen af en projektstilling, som skal facili-

tere et tværkommunalt samarbejde om at skabe bedre natur- og miljøtilstand i de 

indre østjyske farvande. 

Miljø 
Miljøet er på mange måder en temmelig diffus størrelse, som spænder vidt men ofte 

undslipper det blotte øje – og dermed også alt for ofte vores opmærksomhed. Miljø 

https://www.sportsfiskeren.dk/kysthjaelper
https://aarhus.dn.dk/nyheder/se-alle-nyheder/udplantning-af-aalegraes/
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er også typisk et område, som kræver en dyb faglig indsigt og specifikke kompetencer, 

hvilket gør det særligt krævende at forholde sig til for de frivillige i DN Aarhus. Men vi 

foretager så vidt muligt screeninger af myndighedernes afgørelser også i miljøspørgs-

mål, og reagerer om nødvendigt. Og i forhold til forurening af grundvandet og beskyt-

telse af vores allesammens drikkevandsressourcer, så handler vi proaktivt og presser 

på for en stærkere politisk prioritering. 

Der er i stigende grad et overlap mellem miljø, klima og natur-dagsordenen, idet en 

grundlæggende præmis om bæredygtighed i al menneskelig foretagsomhed bliver 

stadig mere påkrævet. Fremover forventer DN Aarhus f.eks. at styrke sit fokus på Cir-

kulær Økonomi (CØ) og derved adressere såvel klimaproblematikken, som vores ge-

nerelle belastning af ressourcegrundlaget og miljøet. 

Klima 
Man kan argumentere for, at klimadagsordenen naturligt hører under overskriften 

Miljø. Men vi vælger nu alligevel at give den både selvstændig bevågenhed og spalte-

plads. Rigtig mange af DN’s medlemmer sætter nemlig klimaproblematikken meget 

højt, og det afspejles i stigende grad i foreningens prioriteringer og virke. For eksem-

pel er det værd at bemærke, at det på DN Repræsentantskabsmødet i efteråret 2021 

blev besluttet, at indskrive klima som et eksplicit formål i foreningens vedtægter. Det 

skal ses som et udtryk for, at DN betragter klimakrisen og biodiversitetskrisen som 

nært forbundne og som dele af den samme udfordring med behov for fælles løsnin-

ger. Og det giver et formelt rygstød til de af vore meget engagerede aktive, som bræn-

der for at standse den globale opvarmning, dels gennem klimapolitisk interessevare-

tagelse og dels med folkeoplysning, formidlingsaktiviteter og klimamarcher (se i øvrigt 

under Formidling side 24).  

Mere ”kul” på den grønne omstilling 

Bag kulisserne støber vores lokale klimagruppe fundamentet for DN Aarhus’ visio-

nære klimapolitik, med udgangspunkt i foreningens vedtagne holdninger. Sidste år 

blev DN Aarhus’ ambitiøse Klimaplan opdateret med nye anvisninger til, hvordan vi 

sammen realiserer kommunens mål om CO₂-neutralitet i 2030. Og siden er planen 

sendt til de nyvalgte byrådspolitikere, efterfulgt af hyppig mødeaktivitet med em-

bedsfolk og andre relevante aktører, for at påvirke udviklingen og skærpe ambitio-

nerne. De bilaterale drøftelser er konstruktive, men det er ingen hemmelighed at DN 

Aarhus finder indsatsen for fodslæbende og mener, at udviklingen skal op i et helt 

https://aktiv.dn.dk/media/94123/vedt%C3%A6gter-for-dn-april-2022.pdf
https://aarhus.dn.dk/nyheder/se-alle-nyheder/dn-aarhus-har-lavet-ambitioes-klimaplan-for-aarhus/
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andet gear. Vi savner målbarhed i planerne og egentlige konkretiseringer af foreslå-

ede tiltag, og vi mener helt grundlæggende at man tillægger endnu uudviklede tek-

nologier alt for stor betydning. I stedet burde man i lighed med stadig flere kommuner 

arbejde langt mere målrettet på opstilling af vindmøller og solceller, som led i fremti-

dens energiforsyning. Der er for længst udpeget egnede lokaliteter i kommunens Te-

maplan for VE, men planerne forsinkes eller udskydes pga. manglende administrative 

ressourcer eller politisk vægelsind. DN efterlyser en effektiviseret sagsbehandling, 

som tager de fornødne hensyn til natur og landskaber, men samtidig imødekommer 

de entydige anbefalinger om mere VE. 

  
Fremtiden kræver mere energi – VE, naturligvis! (Foto: Sebastian Jonshøj) 

Og apropos VE, så har DN Aarhus indledt et samarbejde med Aarhus Vindmøllelaug 

om at udforme forslag til biodiversitetsfremmende tiltag, når (hvis) lauget får tilla-

delse til at opstille de fire vindmøller på Aarhus Havn, som der – uanset udfaldet af 

havneudvidelsen – er planer om.  

Mens DN Aarhus nok kritiserer kommunens energiplanlægning, anerkender vi til gen-

gæld et konkret politisk tiltag, med en ikke uvæsentlig signalværdi ift. bæredygtighed 

i bredere forstand. Byrådet vedtog i februar at indføre såkaldte ”skyggepriser” på en 

række offentlige indkøb – dvs. i realiteten en lokal CO₂-afgift – mens vi venter på nød-

vendige nationale tiltag. DN Aarhus kvitterede straks med et kortfattet høringssvar, 

hvori vi roser initiativet og foreslår måder, hvorpå det med tiden kan styrkes yderli-

gere. 

Endelig har DN Aarhus Klimagruppe i 2022 været primus motor i genstarten af det 

landsdækkende DN Klimanetværk, et internt netværk til faglig kvalificering, erfarings-

udveksling og inspiration mellem aktive, på tværs af landets lokalafdelinger.  

https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/media/178606/temaplan-om-vedvarende-energianlaeg.pdf
https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/media/178606/temaplan-om-vedvarende-energianlaeg.pdf
https://aavml.dk/
https://aarhus.dn.dk/departments-media/30689/2022_0206_co2-afgift_hoeringssvar_dnaarhus.pdf
https://aktiv.dn.dk/organisationen/netvaerk/netvaerk/klimanetvaerket/
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Høringssvar og indsigelser 
Blandt DN’s traditionelle kerneopgaver hører afgivelse af høringssvar og indsigelser 

overfor myndighedernes afgørelser i sager, der vedrører klima-, plan-, natur- og mil-

jøbeskyttelseslovgivning. Det er sjældent muligt at reagere på alt, så vi tvinges typisk 

til en prioritering 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. Siden efteråret 2021 har DN Aarhus afgi-

vet høringsbemærkninger ifm. 9 sager, hvoriblandt én bør fremhæves her: 

Aarhus Havn – stor, større, størst! 

Er der noget der har optaget aarhusianerne igennem det seneste halve års tid, så er 

det de aktuelle planer for en massiv udvidelse af Aarhus Havn. Det startede med en 

offentlig høring, der druknede i kritiske meningstilkendegivelser og høringssvar, og 

blev siden fulgt op af nidkær mediedækning og en tvivlsom interessentinddragelse, 

der fik tilsvarende kritik. Hvad der oprindeligt blev betragtet som en ren ekspeditions-

sag, blev hurtigt til et stort, principielt spørgsmål om byens udvikling og borgernes 

demokratiske indflydelse på samme. Og borgmester og byråd står foran en svær be-

slutning, når planerne atter skal til politisk behandling. 

 
Grønt om styrbord, på Aarhus Havn (Foto: Sebastian Jonshøj) 

https://aarhus.dn.dk/vi-arbejder-med/hoeringssvar/afgivne-hoeringssvar-og-bemaerkninger/


 

21 

 

DN Aarhus forholder sig kritisk til havneudvidelsen, og har valgt at lægge hovedfokus 

på klimabelastningen og de negative konsekvenser for havmiljøet. Vi har vanskeligt 

ved at forstå – og mener ikke at der er redegjort for – hvordan Aarhus Kommune kan 

nå sin 2030-målsætning om CO₂-neutralitet, med et så stort anlægsprojekt i samme 

tidsrum. Vi er desuden særligt bekymrede for den omfattende råstofindvinding og 

klapning af overskudsmateriale, som efter vores opfattelse vil have store konsekven-

ser for den havnatur, som i forvejen er trængt i knæ i Aarhus Bugt. Dette og meget 

andet har vi tilkendegivet i et omfattende høringssvar og ved de lukkede temamøder, 

som forvaltningen har afholdt for udvalgte nøgleinteressenter, og vi håber at man vil 

forfølge andre løsninger. I mellemtiden afventer vi Miljøstyrelsens behandling af klap-

ningsansøgningen, og kan vælge at påklage en evt. tilladelse, som måtte kompromit-

tere natur og miljø. 

Læs meget mere om havneudvidelsen samt DN Aarhus’ fyldige høringssvar til samme, 

på aarhus.dn.dk. 

 
Grønt Topmøde på Dokk1 ifm. KMV21 (Foto: Sebastian Jonshøj) 

Landsdækkende kampagner – lokalt 
DN Sekretariatet i København søsætter med jævne mellemrum nationale kampagner, 

med det formål at fremme den både folkelige og politiske opmærksomhed omkring 

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

øjeblikkelig handling, eller de kan have karakter af mere langvarige oplysnings- og 

inddragelsesprojekter, der i bedste fald kan præge en natur- og samfundsudvikling. I 

lokalafdelingen gør vi vores for at implementere kampagnerne i folks virkelighed og 

hverdag. 

https://aarhus.dn.dk/nyheder/se-alle-nyheder/havneudvidelsen-afventer-naeste-fase/
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Kommunalvalg 2021 

Mest nævneværdig er nok vores indsats ifm. kommunalvalgkampen sidste efterår. 

Med hjælp fra DN Sekretariatet og med deltagelse af vores præsident Maria Reumert 

Gjerding som moderator, afviklede vi et meget velbesøgt Grønt topmøde på Dokk1. 

Her udfordrede vi spidskandidaterne Christian Budde (V), Thomas Medom (SF), An-

ders Winnerskjold (S) og Heidi Prinzen (K) på DN’s grønne mærkesager vild natur, drik-

kevand og vedvarende energi, og afkrævede dem svar på, hvordan de hver især vil 

arbejde for den grønne omstilling i Aarhus Kommune.  

Folketingsvalg 2022 

Og siden fulgte som bekendt en netop overstået Folketingsvalgkamp, hvor DN Aarhus 

bidrog lokalt, som medarrangør på et ”omvendt” vælgermøde med østjyske folke-

tingskandidater. Her holdt en af vore frivillige aktive, lektor emeritus Mogens Gissel 

et kort oplæg om havmiljøet med en håndfuld spørgsmål, som udgangspunkt for en 

efterfølgende debat blandt kandidaterne og de fremmødte vælgere.  

DN’s Affaldsindsamling 

Den vel nok mest almindeligt kendte og etablerede kampagne må være DN’s store, 

årlige affaldsindsamling, som i år blev afviklet i uge 13. DN Aarhus koordinerede ind-

samlinger og afhentning af affald på talrige lokaliteter over hele kommunen, og det 

beløb sig samlet til ca. 6 tons! Det er ikke mindst ved ring- og indfaldsveje der ligger 

affald, tabt eller henkastet af forbipasserende, som ikke bor i de respektive områder. 

Byggeaffald og tab fra lastbiler og trailere på vej til den lokale genbrugsplads opleves 

ligeledes som et stort problem. 

DN Aarhus oplever, hvordan affaldsindsamlingen år for år breder sig, som ringe i van-

det. Der er talrige gengangere, men også mange nye deltagere, heriblandt institutio-

ner, menighedsråd, grundejer- og boligforeninger m.fl. Nogle organiserer sig i face-

bookgrupper, og andre udvider sågar aktiviteten til flere gange om året. Det langsig-

tede succeskriterium må selvfølgelig være at gøre arrangementet overflødigt, når vi 

lærer at rydde op efter os selv, men i mellemtiden er DN meget taknemmelig for jeres 

opbakning og indsats, og håber at I atter stiller op til næste år, hvor indsamlingen 

afholdes i uge 12 frem mod søndag d. 26. marts 2023! 

https://aarhus.dn.dk/nyheder/se-alle-nyheder/groent-topmoede-paa-dokk1-moed-spidskandidaterne-til-det-groenneste-kommunalvalg-nogensinde/
https://www.affaldsindsamlingen.dk/
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Formidling 
Medlemsarrangementer, ture og formidling til befolkningen forbliver én af DN’s ab-

solutte kerneaktiviteter. I DN Aarhus har vi aktive frivillige, som primært beskæftiger 

sig med at arrangere ture og foredrag for medlemmer og andre interesserede bor-

gere. 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-, klima- 

eller miljøproblematik, eller forholde sig til årstiden og virkeligheden udenfor vinduet. 

Og mens nogle af vore aktive frivillige selv påtager sig rollen som formidler, er det 

ligeså ofte et spørgsmål om at engagere eksterne ressourcepersoner, og i øvrigt stå 

for logistikken og alt det praktiske.  

 
Botanisk formidling i Lisbjerg Skov (Foto: Sebastian Jonshøj) 

Temadagen vender tilbage 

En mangeårig, hæderkronet tradition blev i dette efterår atter bragt til live, da vi i 

samarbejde med en række andre grønne aktører afviklede den naturfaglige Temadag 

på Aarhus Universitet. Vi gennemførte det skuffeklare arrangement, som med få da-

ges varsel blev lagt på hylden da Covid19 brød ud i 2020, og selvom vi også denne 

gang måtte håndtere Corona-afbud, blev det en vellykket begivenhed med over 100 

fremmødte og et stærkt felt af oplægsholdere. DN’s præsident Maria Reumert Gjer-

ding satte indledningsvis rammen under overskriften Hvordan bliver der plads til na-

turen i Danmark? 

https://aarhus.dn.dk/nyheder/se-alle-nyheder/kom-til-offentlig-temadag-om-mere-plads-til-naturen/
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KlimaCafé1 trækker fulde huse på Dokk1 

I de fysiske rammer på DOKK1, har DN Aarhus skabt initiativet KlimaCafé1, der er en 

platform for offentlig formidling, oplysning og debat om klima, bæredygtighed og Den 

Grønne Omstilling. Her inviterer vi skiftende oplægsholdere med bid, vid og visioner 

til at udfolde klimakrisen, dens kon-

sekvenser og mulige løsninger. Fæl-

les for alle arrangementer er ønsket 

om involvering og inddragelse af 

aarhusianerne i konstruktive og løs-

ningsorienterede diskussioner. Si-

den premieren sidste sommer har vi 

således haft besøg af bl.a. Signe 

Wenneberg, Jørgen Steen Nielsen 

og Rune Engelbreth Larsen, som alle har samlet et talstærkt publikum på Rampen. Og 

der er flere spændende foredrag i støbeskeen. 

På omstående side følger en oversigt over øvrige offentlige formidlingsarrangemen-

ter afviklet i det forgangne år, og som det fremgår, er vi så småt tilbage på fuld styrke 

efter talrige nedlukninger og forsamlingsforbud. 

 
Talstærkt fremmøde til foredrag med Jørgen Steen Nielsen (Foto: Anders J. Jensen) 

https://www.dn.dk/arrangementer/34367-hab-i-en-hablos-tid-dn-aarhus-klimacafe1-inviterer-til-foredrag-med-mickey-gjerris/?_gl=1*1leilt9*_ga*OTYwMTQzNjM3LjE1MjU5NjA4Nzc.*_gid*MTY3MzMxNDI2LjE2NjU4Mjg5MzY.*_fplc*VVBOaFpNdFo0NnVqN3lPSUxlQ0k3SkF4VmJ0NUJHd0prcWRzZEJMJTJGNGJtaUpUb3l6Y2VORWJVQ0RLR210JTJGWHdzMjNOWlAxc0ZzMnEzWWx2djB1R3I4U0wzOXp0RU9mZlhtRkZSJTJCQUJpY21FU2l3JTNE


 

25 

 

 6. november 2021: Folkets Klimamarch, samarbejde med andre grønne aktører 

 8. november: Grønt topmøde, vælgermøde ifm. KMV21, KlimaCafé1, Dokk1. 

 12. marts 2022: Botanisk vinterekskursion ved Kalø Gods og Ringelmose Skov, 

v. Peter Wind. 

 29. marts: Grøn hverdagsaktivisme; Foredrag med Signe Wenneberg, Klima-

Café1 på Dokk1 

 3. april: Affaldsindsamling på adskillige lokaliteter over hele kommunen. 

 10. maj: Naturnationalparker gavner natur og klima, foredrag m. Rune E. Lar-

sen. KlimaCafé1, Dokk1. 

 10. maj: Forårsaften i Fløjstrup Skov, v. John Brandbyge. 

 16. maj: Spiselige planter ved Vilhelmsborg, botanisk forårstur v. Eva Kullberg. 

 28. maj: Hjælp insekterne, få en vildere altan, v. Christina S. Jensen 

 8-9. juni: Naturens Universitet: Havkursus, viden og formidling v. Mogens Gis-

sel og Dorthe Birkmose 

 11-12. juni: Viden, vand og vilde vover, marin formidling på træskibshavnen 

 15. juni: DN-deltagelse i debat om vindmøllers placering i Aarhus Kommune, 

Dokk1 

 19. juni: Græsser for begyndere De Vilde Blomsters dag, Sletterhage Fyr, v. Eva 

Kullberg. 

 19. juni: Slå et slag for heden; Offentligt naturplejeevent på Skæring Hede 

 17. juli: Sanketur ved Kalø v. Eva Kullberg 

 4. september: Åbning af Tåstruplandet, offentlig indvielse af fredning 

 11. september: Frøsamlingstur i Kirkeskoven, v. Eva Kullberg og Anne Lund. 

 11. september: Bynatur og biodiversitet, baggårdsvandring i Øgaderne, i sam-

arbejde med Beboerhuset Sølystgade, v. Jens Theisen. 

 14. september: Vejen hjem til Jorden, foredrag med Jørgen Steen Nielsen, Kli-

maCafé1, Dokk1. 

 24. september: Efterårstur i skoven omkring Moesgård, v. Eva Kullberg. 

 8. oktober: Hvordan bliver der plads til naturen i Danmark? Temadag på Aar-

hus Universitet. Arrangører: De grønne foreninger i Aarhus. 

 20. okt.: Vælgermøde ifm. Folketingsvalg, samarbejde med andre grønne ak-

tører. 

 30. okt.: Folkets Klimamarch, samarbejde med andre grønne aktører. 
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DN Aarhus samarbejder 

Danmarks Naturfredningsforening har gennem tiden altid afsøgt balancen mellem di-

alog og konfrontation. Det ligger i foreningens raison d'être at varetage beskyttelses-

interesser og opponere, når de kompromitteres af samfundsudviklingen. Men det kan 

gøres på flere måder, og i de senere år har DN som organisation tilstræbt en mere 

dialogbaseret facon, hvor samarbejde om fælles interesser har vist sig at skabe be-

mærkelsesværdige resultater for natur, miljø og klima. I DN Aarhus læner vi os op ad 

denne kurs og forsøger at nå så langt som overhovedet muligt ved at vælge en prag-

matisk linje og argumentere på et sagligt og faktuelt grundlag. Det skaber lydhørhed 

og åbner døre blandt både tilhængere og modstandere. 

 
Vi samarbejder også afdelinger imellem, i DN Samråd Østjylland (Foto: Sebastian Jonshøj) 

Samarbejde med andre grønne interessenter 
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, institutioner og borgere. Det giver sig udtryk i jævnlige, strategiske 

drøftelser og alliancer vedr. konkrete sager af fælles interesse, eller i helt praktiske 

samarbejder om f.eks. afviklingen af offentlige formidlingsarrangementer. Således 

gennemføres flere offentlige ture i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening eller 

Dansk Botanisk Forening, og ikke mindst i sager vedr. havmiljøet er vi i tæt dialog med 
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Danmarks Sportsfiskerforbund. Også på klimafronten foregår der dialog og fælles ko-

ordinering med andre aktører som f.eks. Det Fælles Bedste og Den Grønne Studen-

terbevægelse. Og ikke mindst i spørgsmålet om Marselisborgskovene og en vildere 

natur, er der tæt kontakt til kommunens øvrige grønne græsrødder. 

Samarbejde med myndighederne 
I DN Aarhus opnår vi langt hovedparten af vore resultater i dialog og gennem samar-

bejde med andre interessenter, her i blandt ikke mindst myndighederne. Således sid-

der DN Aarhus f.eks. med i forskellige kommunalt nedsatte følgegrupper for en række 

projekter. Foruden disse og andre mere spontane relationer og midlertidige projek-

ter, deltager vi også i en række 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 et par stykker: 

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 kommunens 

strategiske og forvaltningsmæssige dispositioner, og modtager uddybende svar og 

forklaringer fra højtplacerede embedsfolk. Vi betragter det som et udtryk for at man 

anerkender DN som en seriøs og konstruktiv sparringspartner, som det er værd at 

lytte til og at gå i dialog med. Og denne dialogbaserede relation til myndighederne 

forhindrer på ingen måde, at DN fortsat kan agere naturens vagthund, om nødven-

digt. På seneste møde drøftede vi bl.a. udmøntningen af budgetforliget i grønne initi-

ativer, og slog desuden på tromme for en hurtigere opstilling af VE-anlæg, så den 

grønne omstilling kan komme op i gear. 

Det Grønne Råd 

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

nisationer og foreninger, som har særlig interesse i beskyttelsen, benyttelsen og ud-

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

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

nes beslutningsgrundlag. Rådet har i det forgangne år bl.a. drøftet en vision for øget 

multifunktionalitet og naturindhold i kommunens ådale, mårhundens udbredelse 

samt haft foretræde for Teknisk Udvalg, hvor DN bl.a. holdt et oplæg om udfordringer 

og muligheder for havnaturen i Aarhus bugt. 

https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/raad-og-naevn/by-trafik-erhverv-og-miljoe/det-groenne-raad/
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Eksponering af DN Aarhus - kommunikation og PR 

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

tale medielandskab. Der er rift om opmærksomheden, og naturen trækker sjældent 

overskrifter i konkurrencen med socialpolitik og trafikale trængselsproblemer. I DN 

Aarhus bruger vi derfor en del krudt på vores elektroniske formidling. Men vi fasthol-

der selvfølgelig brugen af de traditionelle nyhedsmedier og forspilder nødigt en mu-

lighed for at komme til orde, hvis den byder sig. 

Hjemmeside, Facebook og Nyhedsbrev 
DN Aarhus har naturligvis sin egen hjemmeside, hvor du finder faktuelle oplysninger 

om lokalforeningens virke, uddybende beskrivelser af lokale naturområder og rele-

vante links. Hjemmesiden er omverdenens nemme adgang til DN Aarhus, og vi henvi-

ser og linker til 

den i enhver 

tænkelig sam-

menhæng, og 

bestræber os 

på hele tiden 

at holde den 

opdateret. 

Ligeledes har 

vi en face-

bookside, som 

er kendeteg-

net ved en 

blanding af nationale DN-indlæg og annoncering af aktuelle, lokale begivenheder, og 

den opleves derfor i sagens natur mere dynamisk. Tilslutningen er fortsat støt sti-

gende, og siden har nu næsten 2250 følgere.  

Og endelig udsender vi med en fast, månedlig frekvens et elektronisk nyhedsbrev, 

som i skrivende stund henvender sig til mere end 8.000 abonnenter og har en åb-

ningsrate på imponerende 42% (august 2022).  

https://aarhus.dn.dk/
https://www.facebook.com/DanmarksNaturfredningsforeningAarhus
https://www.facebook.com/DanmarksNaturfredningsforeningAarhus
https://aarhus.dn.dk/nyheder/nyhedsbrev/
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Sidst men ikke mindst 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.  

Ny informationsfolder 
DN Aarhus har længe savnet en go’ gammeldags informationsfolder, efterspurgt 

navnlig af vore midaldrende medborgere. Netop frisk fra trykken og i lommeformat, 

vil den udgøre et letlæst supplement til nærværende beretning og vil kunne anvendes 

til medlemshvervning ifm. formidlingsarrangementer. 

Omtale i medierne 
DN Aarhus har også i det forgangne år fået taletid i de lokale/regionale medier: 

 D. 5/11-2021 – Aarhus Stiftstidende: Hvor er de indsjæle, der vil give naturen 

fred?; kronik af Sebastian Jonshøj, om mærkesager ifm. KMV21 

 D. 9/11 – Aarhus Stiftstidende: Det koster forbrugerne kassen at beskytte 

grundvandet; artikel om Bundsgaard, Gjerding og grundvandsparker i Aarhus 

 D. 18/11 – JP Aarhus: Nye politiske vinde blæser over Aarhus Bugt; debatind-

læg af Sebastian Jonshøj, DN og Torben Ankjærø, DSF, om budgetbevilling til 

marin naturgenopretning 

 D. 20/12 – Aarhus Stiftstidende: Sådan bygger vi mere klimavenligt; debatind-

læg af Kurt Søe og Klimagruppen, om bæredygtigt byggeri 

 D. 24/1-2022 – Aarhus Stiftstidende: Naturfolk siger fra overfor Venstremand; 

replik til debatindlæg om urørt skov, i samarbejde med andre grønne aktører 

 D. 6/4 – Aarhus Stiftstidende: Vi har et stort løfte, der skal indfries …; debat-

indlæg af Kurt Søe og Klimagruppen, om manglende klimahandling 

 D. 10/6 – TV2 Østjylland: Set fiskemæssigt er det en ørken; indslag om marint 

DN-arrangement 

 D. 11/6 – Aarhus Stiftstidende: Sejltur og prøver af havbunden i Aarhusbugten 

viser kun svage tegn på liv; artikel om marint DN-arrangement 

 D. 24/8 – JP Aarhus: Det er jo ligesom at tage tilbage til fortiden ...; artikel om 

fredningssagen for Moesgaard allé 

 D. 24/8 – TV2 Østjylland: Dagene kan være talte for ikonisk træallé; indslag om 

fredningssagen for Moesgaard allé 

https://aarhus.dn.dk/departments-media/31172/aarhus_folder_m65zigzag_opslag.pdf
https://stiften.dk/artikel/naturfredningsforening-bekymrer-sig-om-fremtidens-gr%C3%B8nne-udfordringer-i-aarhus-hvor-er-de-ildsj%C3%A6le-der-vil-give-naturen-fred
https://stiften.dk/artikel/naturfredningsforening-bekymrer-sig-om-fremtidens-gr%C3%B8nne-udfordringer-i-aarhus-hvor-er-de-ildsj%C3%A6le-der-vil-give-naturen-fred
https://stiften.dk/artikel/det-koster-forbrugerne-kassen-at-beskytte-grundvandet-socialdemokratiet-vil-have-andre-til-lommerne
https://stiften.dk/artikel/det-koster-forbrugerne-kassen-at-beskytte-grundvandet-socialdemokratiet-vil-have-andre-til-lommerne
https://jyllands-posten.dk/jpaarhus/debat/breve/ECE13474566/nye-politiske-vinde-blaeser-over-aarhus-bugt/?loggedIn=true
https://stiften.dk/artikel/naturfredningsforening-har-gode-r%C3%A5d-til-%C3%A5rhusianerne-s%C3%A5dan-bygger-vi-mere-klimavenligt
Naturfolk%20siger%20fra%20overfor%20venstremand
https://stiften.dk/artikel/vi-har-et-stort-l%C3%B8fte-der-skal-indfries-det-er-nu-hvis-aarhus-vil-med-p%C3%A5-toget
https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/raaber-vagt-i-gevaer-set-fiskemaessigt-er-det-en-oerken
https://stiften.dk/artikel/se-video-sejltur-og-pr%C3%B8ver-af-havbunden-i-aarhusbugten-viser-kun-svage-tegn-p%C3%A5-liv
https://stiften.dk/artikel/se-video-sejltur-og-pr%C3%B8ver-af-havbunden-i-aarhusbugten-viser-kun-svage-tegn-p%C3%A5-liv
https://jyllands-posten.dk/jpaarhus/aarhus/ECE14332004/det-er-jo-ligesom-at-tage-tilbage-til-fortiden-naar-man-kommer-koerende-her/
https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/dagene-kan-vaere-talte-for-ikonisk-traealle
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En hilsen fra de unge 

Af Asta Mathilde Jessen, forperson og Morten Kræpping, aktiv i DN Aarhus UNG 

Sidste år var vores store tema: Hvordan kan vi genstarte DN Aarhus UNG efter en 

nedlukning af samfundet? Da vi startede dette år, skulle vi stadig lige ryste det værste 

rust ud af maskineriet. I februar havde vi en Fugletur ved Egå Engsø, hvor Ole Bøgh 

Vinter fra DOF gjorde omkring 25-30 unge mennesker klogere på naturen og fuglelivet 

omkring Egå Engsø. Vi fortsatte ind i marts med Tangdag på Tangkrogen. Her var ca. 

50 personer mødt op, for at høre BioKim fortælle om tang. Efter oplægget var der en 

workshop, hvor deltagerne kunne lave deres egen tangsalt, som de kunne tage med 

hjem. April stod som sædvanligt på den store Affaldsindsamling i Riis Skov, hvor vi 

faciliterede, at forbipasserende kunne få en affaldssæk med på deres tur, og aflevere 

den hos os igen. Omkring 50 personer kom forbi i løbet af et par timer, og vi endte 

med 35 kg skrald – 1/3 mindre end sidste år. Det er da noget at glæde sig over. I 

starten af sommeren fik vi vores Flying Cigarettes-projekt sat i værk. Ved at pynte 

nogle cigaretskodder med hjemmelavede sommerfuglevinger og en lille tekst om at 

hjælpe dem med at flyve op i skraldespanden, fik vi sat fokus på at få cigaretskoddene 

væk fra bybilledet. Vi har også lavet høslæt i Vennelystparken både i foråret og i ef-

teråret, og vi hjalp også til med høslættet ved Døde Å i Brabrand. Derudover blev der 

i DN Aarhus UNG også skrevet et høringssvar mod udvidelsen af Aarhus Havn. Dette 

kunne vi ikke have gjort uden hjælp fra DN Aarhus, som var med til at gøre os klogere, 

både på hvordan man skriver et høringssvar, men også om konsekvenserne af en hav-

neudvidelse. Sidste år afholdt DN Den Grønne Sommerhøjskole for første gang. En 

stor succes, som selvfølgelig skulle gentages i år. Nu med 60 unge naturinteresserede 

(både unge fra DN og unge uden for DN) samlet på Skovsgaard Gods. En uge med 

foredrag om biodiversitet og regenerativt landbrug, naturfællesskab blandt unge og 

besøg af Maria Reumert Gjerding. Vi kan mærke i DN Aarhus UNG, at Den Grønne 

Sommerhøjskole er med til at gøre unge mere opmærksomme på DN, og giver dem 

motivation for at være med i en UNG-afdeling. Måske vi skal gøre endnu mere af den 

slags fremover?! Vi ser frem mod en tid, hvor vi skal på sanketur og har et arrange-

ment, hvor vi vil samle affald og uddele æbleskiver. Til DN REP-mødet i slutningen af 

november, vil DN Aarhus UNG hjælpe med nogle af de praktiske ting i forbindelse med 

at afholde REP-mødet i Aarhus.  
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Bestyrelse og suppleanter i DN Aarhus* 
Bestyrelsesmedlemmer markeret med rødt, suppleanter med grønt 

 

   Bosat i E-mailadresse Funktion 

Anders Jensen 8240 Risskov andersjjensen1@gmail.com   

Anne Lund 8220 Brabrand anne.lund.bra-
brand@gmail.com 

Sommerfugleambassa-
dør 

Birthe Troelsen 8270 Højbjerg birthetroelsen@gmail.com   

Børge Kludt Nissen 8250 Egå bn@koknissen.dk   

Christian Munk 8230 Åbyhøj munk4691@gmail.com   

Ellen Hald Esmann 8200 Aarhus N ellen@ellenesmann.dk  Næstformand 

Eva Kullberg 8420 Knebel mail@evakullberg.dk   

Hans Christrup 8000 Aarhus C Hanschristrup@mail.dk  

Jens Dybkjær Holbech 8000 Aarhus C holbech@gmail.com   

Jens Laursen 8310 Tranbjerg lonelaur@gmail.com   

Ole Bøgh Vinther 8000 Aarhus C olebvinther@gmail.com   

Poul-Henrik Knuhtsen 8270 Højbjerg knuhtsen@hotmail.com   

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

Sebastian Jonshøj 8220 Brabrand jonshoej@gmail.com  Formand 

Søren Højager 8381 Tilst sorenhojager@gmail.com   

Tune Sabroe 8464 Galten tunesabroe@gmail.com   

* pr. ultimo oktober 2022 

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 5 eller besøg os på  

aarhus.dn.dk 
eller på  

www.facebook.com/DanmarksNaturfredningsforeningAarhus 
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