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Jeg vil starte med at mindes en meget stor personlighed som vi har mistet for kort tid 
siden. 
Det er John Lauersen fra Skovby. Han var i mange år formand for DN i Galten Kommune. 
Sammen med sin kone Gerda, ofrede han megen tid på naturens sag. Ved 
kommunesammenlægningen ønskede han på grund af dårligt helbred at ophøre med at 
være aktiv i foreningen, men fortsatte som telefonhverver og skaffede mange medlemmer. 
Tak for din indsats John. 
 
DN i Skanderborg har knap 1600 medlemmer, det er flere end sidste år. Det er vi 
selvfølgelig glade for. 
 
Bestyrelsen består af 15 medlemmer og 3 suppleanter. Desuden har to været tilknyttet 
som ad hoc medlem. Jens Lützen har meddelt, at han ønsker at træde ud af bestyrelsen. 
Vi siger ham tak for indsatsen. 
 
Bestyrelsen har holdt møde en gang om måneden og stået for afholdelsen af Samrådets 
møder. 
 
Vi har gennemført ca.10 turer med forskellige emner, lige fra svampe til fugle. Desuden 
har vi haft en meget vellykket bustur til Filsø. Vi fik fortalt om projektet af en lokal DN guide 
og bedst som han fortalte om det eneste ynglende Sandternepar i landet, kom de og gav 
en opvisning i, hvordan de jagtede insekter. Desuden så vi en kæmpe flok krondyr. 
 
Vi forsøger, om vi kan lave en tur til Bæverland i Klosterheden til foråret. 
 
Her i efteråret har DNi lavet en natur-kultur-tur til Yding Skovhøj, Vorbjerg og 
Gudenåmuseet.  Vi så på gravhøje og bopladser og knyttede deres beliggenhed sammen 
med naturen. En spændende og lærerig tur. 
 
Et stort og vellykket projekt blev afsluttet den 14. september. Det var stien omkrig Hørning. 
Vi har arbejdet på den i ca to år. Nogle steder har vi kunnet udnytte etablerede stier og 
andre steder er der blevet udlagt trampestier eller spor i landskabet. Der har været en del 
forhandlinger med lodsejere og Skanderborg Kommune, før det hele faldt i hak, men der 
har været stor velvilje overalt. Specielt har Thomas Brandt Ebbesen fra kommunen ydet 
en stor indsats for at få projektet gennemført. Der blev sat ca 60 pæle ruteafmærkninger 
op, så der skulle ikke være mulighed for at fare vild. Borgerforeningen arrangerede en fest 
ved åbningen med forfriskninger og musik af Oddergarden. Der var mødt rigtig mange 
mennesker op på trods af dårligt vejr. Det er Hans Jacobsen fra Hørning, der har trukket 
det store læs. Stien blev afprøvet på foreningens løvfaldstur. Der var stor tilslutning. 
 
Gennemførelsen at et så vellykket projekt giver blod på tanden til at iværksætte nye tiltag. 
Det næste trin vil nok være at knytte Hørningstien sammen med stiforløbet i 
Jeksenfredningen. Det er ikke langt fra den nordlige del at stien til Jeksenfredningen og 
dens afmærkede stier. 



 
Fredningen omkring Lillering Skov og Tåstrup Sø en nu gennemført, forstået på den 
måde, af Fredningsnævnet har godkendt den rejste fredning, men på grund af 
erstatningernes størrelser, skal fredningen godkendes i Natur- og Miljøklagenævnet. Det 
håber vi så den bliver.  
 
Vores fredningssag vedrørende en sti omkring Stilling-Solbjerg Sø trækker i langdrag. Jeg 
er skuffet over den manglende opbakning fra Skanderborg Kommune. Århus Kommune 
ville gerne støtte forslaget, hvis også Skanderborg ville være med, men det ville vores 
kommune ikke. De er måske bange for at ofre penge på at give borgerne en stor 
naturoplevelse. 
 
Vi har deltaget i alle Fredningsnævnets besigtigelser. Der er virkelig mange der søger om 
dispensation til at bygge til eller bygge nyt, i ofte meget fantasifulde ”Dallaslignende” stil, 
inden for de store landskabsfredninger, der findes i Kommunen. Vi har et virkelig godt 
samarbejde med nævnet. De er lydhøre over for vores argumenter og deler vores 
opfattelse af, hvad man kan i en fredning. Vi har derfor ikke anket en eneste af nævnets 
afgørelser til Natur- og Miljø-ankenævnet. 
 
Igen i år har afdelingen deltaget eller deltager i flere grønne partnerskaber. Bl. a. omkring 
Sneptrup Præstegård og Ovsted Kirke. Her er en meget spændende natur, men man 
bliver dog generet af støjen fra motorvejen. Der tænkes anlagt en fortællesti omkring den 
meget smukke præstegård hvor man kan få formidlet lidt bibelhistorie. I det hele taget er 
det et meget spændende område. Fra Ovsted Kirke er der en fantastisk udsigt mod syd. 
 
I fredningen omkring Mossø er der udlagt stier, men de er ikke sammenhængende og 
dårligt afmærkede. Efter en træg start ser det ud til, at der nu skulle komme gang i 
moderniseringen af stierne. 
 
I det hele taget er der efterhånden rigtig mange kilometer stier i Skanderborg Kommune. 
Det ville være rart med er oversigt. Der kunne også udarbejdes en tur fra Skanderborg til 
Randers med overnatninger og transport af bagage. Det er kendt fra udlandet. Jeg tror det 
kunne tiltrække turister. Der er rigtig mange naturoplevelser på denne tur. 
 
Lige nu er Gudenåen i centrum. Der et lavet en beskrivelse af faciliteter dels for sejlende 
og dels for gående og cyklende fra udspring til udløb. Det er en strækning på 150 km. Det 
er sommetider en balancegang for DN. Vi vil gerne at så mange som muligt kommer ud for 
at opleve naturen, men vi vil også beskytte den. Det er DN’s opgave at varetage disse 
hensyn i de forskellige udvalg og råd omkring Gudenåen. 
 
Vi har i snart mange år haft en affaldsindsamling. Også i år blev der samlet alt for meget 
sammen. Det er utroligt, hvad der bliver efterladt i naturen. Det er ikke DN’s opgave at 
samle affald. Kampagnens formål er at få fokus på affaldet og prøve at påvirke affaldssvin 
til at ændre adfærd. Jeg tror, at den indsats, der bliver gjort i skolerne er meget vigtig. 
 
Vi har i Danmark en naturbeskyttelseslov, der prøver at beskytte naturen. Vi ser desværre, 
at den ikke bliver overholdt. Fx er der en sø- og å-beskyttelseslinje på 150 meter. Den har 
til formål at beskytte naturen omkring vore vandløb og søer, så dyr og planter kan trives 



uforstyrret. Beskyttelseslinjen er svær at forsvare. Bl.a. er der sket en reduktion ved Vrold 
Sø, i det område, der ejes af Smuk Fest. Her er linjen ændret til 60 m og det er ikke blevet 
overholdt af Smuk Fest, der tillod opstilling af telte i 30 meters afstand fra søen. Vi har i 
den sag anket til Natur- og Miljø-klagenævnet. Smuk Fest har meldt ud, at de ønsker at 
udvide festivalen til to weekender. Vi har bedt Kommunen om et møde for at få 
gennemgået om det er i overensstemmelse med de aftaler og lokalplaner, der er indgået. 
 
Det ser for nogle ud som om vi hader festivalen. Det gør vi ikke. Vi har medlemmer i 
bestyrelsen, der har været medhjælpere og nogle, der har været deltagere, men der er 
enighed om, at festivalen skal overholde naturbeskyttelsesloven og værne om den natur, 
som de bruger til at promovere festivalen. 
 
Også andre overtrædelser af naturbeskyttelsesloven er vi opmærksomme på. De såkaldte 
§ 3 områder, især de små vandhuller of moser er udsatte for at forsvinde ved at blive 
opfyldte eller overpløjede i det effektive landbrugs navn. Vi prøver at være opmærksomme  
på overtrædelser, men det er en stor kommune at holde øje med, så vi beder befolkningen 
om hjælp og fortælle os om overtrædelser. 
 
Et meget stort indgreb i naturen er anlæggelse af motorveje. Det synes helt uforståeligt, at 
Folketingets trafikudvalg valgte den sydlige linjeføring for en motorvej fra E 45 mod Viborg. 
Den var af vejdirektoratet udpeget som den, der belaster naturen mest og i det hele taget 
den, som de ikke kunne anbefale. De gik ind for den nordlige løsning. Det kom som et 
chok, da trafikudvalget uden begrundelse valgte den sydlige. Det er svært at få en 
supertanker til at skifte kurs, men det er endnu sværere at få politikere til at skifte holdning. 
Så det løb er nok kørt. 
 
En ny motorvej langs den gamle hærvej, vil efter mening være en katastrofe for den 
enestående natur, som den vil berøre. En udbygning af E 45 vil efter min personlige 
vurdering være mindre skadelig, da den rammer i forvejen belastede områder, der måske 
så kan beskyttes med støjværn. 
 
Folketinget har vedtaget en naturplan, der er dannet en naturfond og kommunerne skal 
udarbejde en naturplan. Vi vil gerne deltage i udarbejdelse eller implementeringen af disse 
tiltag. Vi har tilbudt at deltage i plejen af naturarealer især inden for fredningerne, og vi har 
for nylig fået en henvendelse fra kommunen om et område. 
 
Vi har i årets løb deltaget i mange møder i udvalg og råd, der har relation til naturen. Vi er 
f.eks. repræsenteret i Naturfond Gl. Rye, der arbejder for at sikre lyngbakkerne ved Gl. 
Rye. 
 
Som det forhåbentlig fremgår af beretningen har det været et travlt år og jeg takker 
bestyrelsen for et godt arbejde. 
 
November 2014  
Olaf Møller 
 
 
 



 


