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Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Skanderborg 
 
 
 

DN’s afdeling i Skanderborg består af en bestyrelse på 15 medlemmer og 3 
suppleanter. 
 
Gert Thøgersen og Karin Nielsen har efter mange års deltagelse i 
bestyrelsesarbejdet valgt at stoppe nu. Vi siger tak for indsatsen. 
 
Der er blevet afholdt 10 bestyrelsesmøder. I forbindelse med møderne i de 
lyse tider har der været et par ekskursioner, hvor vi bl. a. har set på det 
stykke skov ved Pinds Mølle, som foreningen arvede for nogle år siden. Det 
er et lille stykke dejligt skov, hvor man kan plukke svampe eller nyde en kop 
kaffe. 
 
Som sædvanlig har vi året rundt afholdt ture ud i naturen. Der har været god 
tilslutning til dem. Især er svampeturene populære. Vi har ikke fået melding 
om frafald pga. indtagelse af svampe, så vejlederne har gjort deres arbejde 
godt. 
 
Vi har været repræsenteret ved repræsentantskabsmøderne og 
samrådsmøderne. 
 
Der er to fredningssager i gang i vores område. Den ene er Harlevfredningen. 
Den er meget nær ved at være færdig. Der har været nogle erstatningssager, 
som har taget tid, men nu mangler kun Natur og Miljøankenævnets afgørelse 
og den venter vi om kort tid. Det sagde jeg vist også sidste år, men nu er jeg 
optimist. 
 
Den anden er fredningen omkring Stilling-Solbjerg Sø. Vi sendte et 
fredningsforslag til Fredningsnævnet. Det kom retur med en anmodning om, 
at de 7 fredninger omkring søen blev lagt sammen til en stor fredning, og at 
vores stiforslag blev indarbejdet i denne fredning. Vi har så gennemgået 
stiforløbet på ny og ændret dette flere steder, så vi tager hensyn til de fleste 
af de indvendinger, der kom frem ved den offentlige høring. Sekretariatet i 
København er nu i gang med at sammenskrive et samlet fredningsforslag. 
Grundet stort arbejdspres bliver forslaget først færdigt i det nye år. 
 



De store landskabsfredninger i Skanderborg Kommune giver mange 
henvendelser til Fredningsnævnet. Ca 4 gange i årets løb samler 
Fredningsnævnet sager sammen til en besigtigelsestur. Der er mange, der 
gerne vil udvide deres boliger eller bygge nyt. Vi tager så med rundt og giver 
vores mening til kende. Det er min opfattelse, at vi bliver hørt og langt de 
fleste afgørelser er i overensstemmelse med vore synspunkter. I næste uge 
har vi en tur med 12 besigtigelser. 
 
Vi ankede 3 af Kommunens dispensationer til Natur og Miljøklagenævnet. 
Det drejede sig alle om forholdene på Horsensvej 18 også kaldet 
Kærligheden. Vi ankede en tilladelse til en vej, en sandstrand og teltslagning 
tæt på søen. Vi fik medhold i vores synspunkter og kan konstatere, at nogle 
af forholdene er bragt i orden. Sandstranden er der dog stadig. 
 
Vi har deltaget i følgegruppen omkring et stort projekt omkring Gudenåen. 
Oplevgudenå.dk. Projektet går ud på at lave en sti fra Gudenåens udspring 
og til Randers. Mange steder er der stier og det går derfor ud på at koble dem 
sammen og forbedre kvaliteten og afmærkningen. Desuden skal der ske 
information om de enkelte steder. Der er blevet udarbejdet en registrant¸ der 
angiver hvilke faciliteter, der er hvor. De er så lagt ind på et kort dels for 
gående og dels sejlende. Her kan man virkelig finde inspiration til dejlige ture. 
 
Et delprojekt er en revidering af stisystemet omkring Mossø. Her er forældet 
afmærkning og informationstavler, der skal fornys. Enkelte steder bør 
stiforløbet ændres eller suppleres. Vi forventer, at arbejdet starter snart. 
 
Stien om Hørning By har været en kæmpe succes. Der er blevet afholdt man 
vandringer på stien. Vor mand i Hørning, Hans Jacobsen en nu i gang med at 
lægge nogle spor nord for motorvejen ud mod Adslev. Her kan der laves en 
eller to stier gennem et meget spændende landskab og med start på Stien 
om Hørning. 
 
DN er også repræsenteret i Brugerrådet for Gudenåen. Her prøver man at få 
ordnede forhold for sejladsen på åen og søerne. Der kommer ca en gang om 
året forslag om at tillade speedbådssejlads og vandskiløb på dele af søerne. 
Det er DN stærkt imod idet bovbølger vil ødelægge fuglenes reder og støjen 
vil blive stærkt forøget. 
 
I det hele taget er det kuperede terræn en stor udfordring for aktive 
mennesker. F. eks. er mountainbike den mest ekspanderende sport i landet. 
Ofte kan der opstå en konflikt mellem gående og cyklende, hvis de skal dele 



de samme stier. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe, der skal prøve at 
løse denne konflikt samtidigt med at turistfolkene vil udvikle området til et 
unikt cykelområde. 
 
DN er også repræsenteret i Naturfond Gl. Rye, som har købt lyngbakkerne 
ved Gl. Rye. Her er der nedsat en plejegruppe, der skal prøve at holde 
bakkerne fri for opvækst, så lyngen fortsat kan trives. 
 
Jeg synes, vi har gode kontakter til Kommunens medarbejdere, og at de lever 
op til kommuneplanens intentioner om at bevare og forbedre forholdene for 
naturen. Det er ikke altid lige nemt, idet det er attraktivt at bygge tæt på søer 
og med en god udsigt. 
 
Vi skulle jo nødigt komme ud i situationer, som dem der er ved at ske ved 
kysterne, hvor den katastrofale miljøminister vil tillade bebyggelser inden for 
kystbeskyttelseslinjen. 
 
Vi har vore store fredninger og søbeskyttelseslinjen, som vi vil forsvare. 
 
Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for et godt arbejde i 2015. 
 
Skanderborg den 3. november 2015  
Olaf Møller 
 
 


