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DN i Skanderborg Kommune har ca. 1500 medlemmer. Der er for tiden medlemshvervning 
i gang, så forventningen er, at det vil stige i den kommende tid. 
 
Bestyrelsen består af 15 medlemmer og to suppleanter. Desuden er der ro ad hoc 
medlemmer tilknyttet. Den konstituerede sig med Olaf Møller som formand, Niels Thernøe 
som næstformand og Otto Andersen som sekretær. 
 
I årets løb er Aksel Bang udtrådt af bestyrelsen. Vi takker ham for mange års arbejde i 
Naturfredningsforeningen. Hans plads blev overtaget af Jens Lützen. 
 
Bestyrelsen har haft et møde hver måned undtagen december og juli. Møderne af altid 
haft over 50% deltagelse og er foregået i god ro og orden, hvilket formanden er meget 
taknemlig for. 
 
Vi har gennemført ca. 10 turer af meget forskellig art i årets løb. Det har været ture ud for 
at set hvordan naturen tager sig på de forskellige årstider. Der har været fugleture og 
svampeture. Desuden havde vi en kombineret vandretur og sejltur i forbindelse med Stor 
Gudenå dag. De fleste af arrangementerne har haft stor deltagelse.  
 
Vi gennemførte i år en bustur til Lille Vildmose, hvor vi først kørte ind i Tofte Skov og fik en 
fin guidet tur. Efter frokost ved Vildmosecentret fik en fantastisk tur gennem mosen med 
den lokale guide Willy fra Mou. Vi så mosens karakteristiske planter og et par Kongeørne 
og sluttede med måske Danmarks eneste ynglende Stylteløber. Willy fortalte også om 
mulighederne for at genetablere de dele af mosen, hvor der har været gravet spagnum. Alt 
i alt en fantastisk dag. 
 
Jeg omtalte sidste år, af vi sammen med Århus afdelingen har rejst to fredninger. Den ene 
omfatter området omkring Lillering Skov og Tåstrup Sø ved Harlev. Her har 
fredningsforslaget været i høring og Fredningsnævnet har modtaget høringssvar, som er 
blevet indarbejdet i forslaget, og som Fredningsnævnet herefter tager stilling til, inden de 
afsiger en kendelse. Vi håber meget på et positivt udfald af sagen, idet det vil binde to 
Natura 2000 områder sammen, og derved skabe mere sammenhængende natur. Vores 
efterårstur gik til Lillering Skov. Der var ca. 30 deltagere, og det blev en spændende tur i et 
spændende område, der indeholde både afvekslende natur og kulturminder. Der er vha et 
grønt partnerskab blevet opsat et fugletårn i området. 
 
 
Det andet fredningsforslag omhandler en øget adgang til de fredede områder omkring 
Stilling/Solbjerg Sø, således, at det bliver muligt at gå rundt om søen. Fredningsforslaget 
er sendt til Fredningsnævnet. Der er blevet udnævnt en ny fredningsdommer i sagen, og vi 
forventer, at der vil blive indkaldt til et offentligt møde inden længe. Det bliver spændende 



at høre, hvordan reaktionen vil blive. Til forskel fra den anden fredning er kommunerne 
ikke medrejser i denne fredning, og der er ikke fremkommet klare reaktioner fra politisk 
side. Der er kommet enkelte udtalelser om, at det skal være på frivillig basis, men det var 
jo netop det vi forsøgte, men ikke kunne komme igennem med. Kommunen startede selv 
på stien ved at ekspropriere stiforløbet fra Stilling til Pilebrodalen. Det er den beslutning, 
som vi bygger videre på. Vi har så været meget omhyggelige med at undgå at genere 
beboere, der har haver ned til søen. Det meste af stien går gennem enge, der er skjult for 
beboerne. Andre steder går stiforslaget bag om husene, så beboernes kontakt til søen 
ikke brydes. 
 
Vi har fortsat vores kamp for, at Skanderborg Festivalen ikke skal æde mere af naturen. Vi 
har indbragt Kommunens plan om at inddrage arealerne, inden for søbeskyttelseslinjen 
ned til Vrold Sø til aktiviteter i forbindelse med festivalen og events hen over det meste af 
sommeren. VVM redegørelsen er indklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Vi mener, at 
forholdene ved søen forringes ved den foreslåede lokalplan. Vi tabte en klage over 
dispensationen til arrangementet i år, med den begrundelse, at det var en 
engangsforestilling. Lokalplanen åbner op for, at der kan være aktiviteter inden for 
søbeskyttelseslinjen det meste af sommeren. Det viser manglende respekt for naturen.   
 
Vi har også klaget over, at der opmagasineres containere i det åbne land lige syd for 
Tåning Å ved Hornstrup. Her har Kommunen udstedt et påbud om, at de skal fjernes. 
 
Beskyttelse af det åbne land og overholdelse af fredningsbestemmelserne er et område, 
som vi beskæftiger os meget. Begge områder er ofte truede. Vi deltager i alle sager i 
Fredningsnævnet og har den tilfredsstillelse, at nævnet ikke har afgivet kendelser, der 
strider mod det, vi har givet udtryk for over for nævnet. Vi er meget opmærksomme på om- 
og tilbygninger, der gør bygninger mere synlige i landskabet ved f. ex. at have større 
facader mod søerne ofte med store glaspartier.  
 
DN Skanderborg er fortsat med i mange grønne partnerskaber. Nogle er blevet afsluttet i 
det forløbne år. Sporet ved Herskind er blevet moderniseret bl. a. med ny afmærkning og 
der er blevet etableret en sø og opstillet et fugletårn.  
 
Omkring Skovby er etableret en ny sti, der forbinder byen med Lyngbygård Å-dal. Her kan 
man det meste af året komme tørskoet rundt, idet der er opsat flere gangbroer. Begge 
stier giver mulighed for at betragte fuglelivet i ådalen. 
 
Stien fra Ry til Silkeborg nord om søerne er nu afmærket. Det er en spændende og 
afvekslende rute med mange spændende kik over Julsø til Himmelbjerget. Der mangler 
noget udstyr i form af borde og bænke, et fugletårn og informationsskilte, men man kan få 
en oplevelsesrig tur allerede nu. Den vil blive koblet sammen med den gamle vandresti fra 
Ry til Silkeborg syd om søerne og blive markedsført som Himmelbjergruten. Ved Svejbæk 
er det muligt at komme over åen med en lille soldreven båd, så den lange rute på ca. 50 
km kan deles i to. 
 
Der er fortsat en del projekter, der ikke er færdige. Det drejer sig om en sti rundt om 
Hørning, men tilsyneladende er brikkerne tæt på at falde på plads. Her er det et ad hoc 
medlem, Hans Jacobsen, der har trukket en meget stor del af læsset. Vi håber, at stien 



kan blive færdig i det kommende år. Den bliver over 10 km lang og bliver meget 
afvekslende. Da den kommer til at gå hele vejen rundt om byen, kan man komme på og af 
stien mange steder. 
 
Igen i år deltog vi i affaldsindsamlingen. Vi fik samlet mange sække. Det er desværre et 
tegn på, at der stadig mangler en del i respekten for naturen hos en del af befolkningen. Vi 
håber at skolebørnenes indsamling vil forbedre opdragelsen og forståelse for affald vil 
bedres. 
 
Repræsentantskabsmødet i foråret fandt sted i Vejle. Referatet kan findes på DN’s 
hjemmeside. Om godt en uge er der repræsentantskabsmøde i Oksbøl. Her skal man 
diskutere den fremtidige organisation af DN og sigtelinjer for fremtidens arbejde. 
Miljøminister Ida Auken vil deltage i mødet. 
 
Der har været afholdt 3 samrådsmøder, hvor vi bl. a. har haft oplæg om Natur- og 
Landbrugskommisionens udspil. Her åbnes der op for en mere differentieret udnyttelse af 
landbrugsjorden. Det lyder interessant, men man skal passe på ikke at blive snydt, så 
landbruget får fordele uden at naturen og får det bedre, ved at der tages jord ud af omdrift 
og at der kommer mere sammenhængende natur. 
 
Samrådet har også arrangeret et besøg på det nye biodiesel anlæg i Hatting, hvor vi fik en 
meget interessant indføring i mulighederne for biodieselproduktion.  
 
DN ser med tilfredshed på, at vi i kommunen har fået en bedre affaldssortering, men vi 
synes, at den organiske del af affaldet kan udnyttes meget bedre i et biogas/biodiesel 
anlæg. Det koster meget energi at forbrænde vådt affald. 
 
Kommunerne skal udarbejde en naturplan. Det er endnu ikke sket for Skanderborg 
Kommune. Vi håber, at der sker meget snart. Vi oplever, at der kan være meget langt fra 
en henvendelse fra os til handling. Vi har nogle meget gamle sager om ulovligheder i de 
fredede områder, som stadig ikke, os bekendt, er behandlet. 
 
Afdelingen har i efteråret udsendt sit første nyhedsbrev. Ligesom hjemmesiden står Erik 
Kjær Hansen for det flotte lay out. Desværre bliver det kun sendt ud til ca. 1/3 af 
medlemmerne, da vi mangler e-mail adresser.  
 
Jeg vil takke bestyrelsen og et godt og aktivt år. 
 
November 2013  
Olaf Møller 
Formand 


