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DN Skanderborg har her i slutningen af 2016 1.443 medlemmer. Det svarer 
nogenlunde til niveauet de sidste par år. Medlemstallet har svinget mellem 
1600 og 1500 medlemmer, så vi kan være meget tilfredse. 
 
Bestyrelsen har i 2016 bestået af 15 bestyrelsesmedlemmer og 2 supplean-
ter, dertil 1 ad hoc medlem. Bestyrelsen har i dette år konstitueret sig med: 
Tina Fleischer som Formand, Olaf Møller som Næstformand og Otto Ander-
sen som Sekretær. 
Vi har afholdt i alt 10 bestyrelsesmøder – fortrinsvis på Vestermølle, hvor vi 
har lånt Lystfiskernes lokale. Ellers har vi været hos Jægerne (Vestermølle), 
Skanderup Kirkecenter og Højvangens Kirkecenter. Alle steder har vi følt os 
velkomne – tak for det! 
 
 
Hans Gravsholt har efter mange års deltagelse i bestyrelsesarbejdet valgt at 
stoppe nu. Hans har vist været det man kalder en ”ildsjæl”. Af de mange gø-
remål og interesser som han har haft gennem årene, vil jeg koncentrere mig 
om DN og naturen: 
Hans har boet mange år i den nordlige del af kommunen - han flyttede efter 
endt uddannelse i København som agronom i 1964 til Herskind, hvor han hur-
tigt blev en del af lokalsamfundet. Hans`s DN virke var også i Galten området 
og der er ingen tvivl om, at han er et kendt ansigt i natursager i det nordlige 
område. I 2011 blev Hans indstillet til Skanderborg Kommunes Frivilligheds-
pris ”Sporen”, og her blev hans mangeårige modstand mod kæmpevindmøller 
fremhævet. Også motorvejen Aarhus-Viborg har haft din opmærksomhed – 
her kæmpede du så godt du kunne.  
DN har især nydt godt af Hans Gravsholts store interesse for at arrangere år-
lige svampe-og fugleture (med Peter Lange fra Stjær som tur-makker) – her 
vil du blive meget savnet!  Vi i DN ønsker dig her på tærsklen til de 80 år – 
held og lykke, og vær nu ikke for ivrig i dit otium. Det går ikke, at du får mere 
presseomtale end DN Bestyrelsen! 
 
DN Skanderborg har i årets løb afholdt ca. 10 ture. Turene afholdes altid un-
der kyndig vejledning af vores DN bestyrelse – dog med udlån fra DOF (Peter 
Lange) og Hertha (Per Clauson Kaas). Især var Kyndelmisseturen i januar, 
Anemoneturen i april samt fugleturene i maj-måned, velbesøgt.  
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Og så havde vi d.14 august 2016 kl.13 indvielsen af de 2 spor: Jeksen Bæk 
og Bjertrupskovene.  På henholdsvis 7,7 km og 3,3 km. 
Indvielsen blev fejret med taler fra bl.a. DN`s Vicepresident Thorkild Kjeldsen 
og Skanderborg Kommunes Claus Leick . Ca. 150 Skanderborg borgere var 
mødt op. Sporene er beskrevet i ny folder på hjemmesiden: www.spor.dk. 
 
Begge spor er blevet til på initiativ af DN`s Hans Jakobsen.  
 
Spor i Landskabet er et samarbejde imellem DN, Dansk Skovforening, Fri-
luftsrådet, Kommunernes Landsforening, Landbrug og Fødevarer, Landdi-
strikternes fællesråd, Naturstyrelsen, og Danmarks Jægerforbund. 
 
Når det handler om samarbejde må jeg fremhæve DN Skanderborgs delta-
gelse i Grønt Partnerskab. 
I løbet af året har vi bl.a. deltaget i et nyt grønt projekt: Skimminghøj projek-
tet. 
Partnerskabet vil bygge en hal til båden Gl. Turisten til vinteropbevaring og 
samtidig lave et formidlingssted med toiletter, solbådshavn og rampe til bå-
den. Indretning af Skimminghøj tegner til at blive et spændende og stort pro-
jekt med mange grønne partnere. Om lokalplanen for området skal ændres, 
vil tiden vise. 
DN Skanderborg deltog 02.11.16 i afslutning af partnerskabet ”Himmelbjerg-
ruten” i Alling Beboerhus. Projektet startede tilbage i 2007, og har kostet ca. 3 
mio. kr.  
Der inviteres snart til den endelige indvielse i starten af 2017.  
 
Når det gælder fredninger, har DN deltaget i 2 besigtigelsesture, den sidste 
d.14 september. Vi synes, det er vigtigt altid at være repræsenteret og give 
vores mening til kende. Desuden lærer man ”afkroge” af kommunen at kende 
og masser af forskellige mennesker. 
Af fredningssager kan nævnes 2 der har været aktuelle i år: 
Stilling-Solbjerg Sø Fredningen og Harlev Fredningen. 
Harlev fredningen er ikke helt færdig. Sidste nyt er, at den stadig ligger i Na-
tur- og Miljøklagenævnet. Hovedforeningen har i samarbejde med DN Aar-
hus, Skanderborg Kommune og Aarhus Kommuner skrevet bemærkninger til 
lodsejernes klager.  
Vi afventer næste skridt fra nævnet – offentligt møde og besigtigelser – for-
venteligt en gang i 2017  
  

Vedr. Stilling-Solbjerg fredningen: Her afleverede DN et Fredningsforslag i 
juni måned til videre behandling hos Fredningsnævnet – endelig! Sikke en 
rejse: hvis Fredningsforslaget går igennem står vi med 1 stor fredning ved 
søen og ikke, som nu, flere små spredte fredninger. Det vil lette administrati-
onen af området og give borgerne i 2 kommuner en sammenhængende 17 
km lang sti. 
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Yderligere følger vi med i Banedanmarks planer om et højhastighedstog gen-
nem samme område – der er foreløbig udlagt 3 ruter som mulige linjeføringer 
i Solbjerg-området og et af disse ruter/linjer går over Stilling-Solbjerg Sø ved 
østenden. I øjeblikket venter vi spændt på VVM rapporten – forventes til ja-
nuar/februar 2017. 
 
Kommuneplan 2016  
DN Skanderborg deltog med 2 høringssvar i Kommuneplan 2016; 1) vedr. 
klimasikring og etablering af et regnvandsbassin ved Sølundsvej og 2) vedr. 
Bjertrup-Jeksenfredningen. Her er vi klart modstander af, at en udbygning af 
erhvervsområdet vil gå for tæt på Jeksendalen i Hørning og ødelægge den fri 
natur og skønhedsværdien af området. Sagen behandles stadig af byrådet. 
 
Så var der sagen om Bådebroen ved Søbyen, som DN påklagede. Broen var 
ulovlig opført og blev endelig (efter 2 år) fjernet marts 2016 under stor pres-
seomtale. Lillesø fik rørskoven tilbage – og en besigtigelse i sidste uge viser, 
at den er vokset op til sit sædvanlige niveau.   
 
Af klager i Natur- og Miljøklagenævnet har vi pt. en vedr. Skanderborg Festi-
vallen og Vandfly. Det er efterhånden en årlig tilbagevendende begivenhed, 
at Smukfest giver DN ”noget at lave”. DOF har ligeledes bidraget med deres 
klage i samme sag idet aktiviteter med Vandfly ved Kærligheden har store 
konsekvenser for fuglelivet ved søen – herunder lappedykker og havørn.  
 
Så har DN Skanderborg vanen tro deltaget i årets samrådsmøder og i årets 
repræsentantskabsmøder i Helsingør i foråret og her senere i november; i 
Aalborg 
Affaldsindsamlingen forløb i ”god ro og orden” – borgerne i Skanderborg hav-
de i 2016 mulighed for at oprette deres egen affaldsindsamling og selv være 
arrangør. Det forløb fint – der var ca. 11-12  indsamlinger spredt over Kom-
munen.  
DN Skanderborg sidder i ”Grønt Råd” med kommunens andre grønne for-
eninger – mødeformen er baseret på sparring og dialog. Der er 4 årlige kvar-
talsmøder, og det sidste ligger d.1december.  
 
Så har DN Skanderborg fået ny hjemmeside, der er ”gået i luften” d.1 novem-
ber. 
 
Her til slut vil jeg fremhæve naturens ildsjæle – vores egen DN Bestyrelse 
med Svend Nedergaard Pedersen i spidsen. Deres arbejdsgruppe omkring 
plejen af Fortidsminder/høje i Skanderborg Kommune fik 50.000 kr. til indkøb 
af grej og materialer. Sådan! 
 
For et fortsat godt samarbejde i DN Skanderborg 
d.9 november  2016 
Tina Fleischer  
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