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Antal medlemmer i DN Skanderborg 2017 var på 1581. I år har der været en 
hvervekampagne – en såkaldt telemarketing kampagne - for at skaffe flere 

medlemmer. Det har vist sig at være den rigtige vej at gå, for sidste år på 

samme tid lå tallet på 1443 medlemmer. 

 

Bestyrelsen består fortsat af 15 medlemmer og 2 suppleanter. Tina Fleischer 

som Formand, Olaf Møller som Næstformand og Otto Andersen som sekretær. 

Der blev afholdt 10 møder (det sidste d. 30 november), og Lystfiskernes 
lokale på Vestermølle har været vores foretrukne sted – og nu har 

lystfiskerne tilmed udvidet med et stort køleskab – indeholdende gode sager. 

DN Skanderborg siger tak til Erik Fischmann og co. for samarbejdet og vi ser 
frem til 2018.  DN sommerturen blev afholdt d.12 juni hos Hanne og Jan fra 

bestyrelsen i Østbirk. Også tak til jer, fordi I åbnede jeres hjem for os og 

viste jeres dejlige naturomgivelser frem.   

 
Der blev i alt afholdt 10 offentlige ture i 2017: 

 

29.januar: Kyndelmissetur ved Fårbjerg (Otto Andersen ) 
2. april: Anemonetur i Yding Skov (Hanne Borre og Jan Hougaard) 

7. maj: Løvspringstur i Velling Skov (Otto Andersen ) 

17. maj: Aften-Nattergaletur Tåstrup Sø (Peter Lange) 
21. maj: Morgentur på Sporet fra Hertha– Nattergal og naturtur (Per Clauson-Kaas) 

3. juni: Aftentur på Sporet fra Hertha -  Nattergal og naturtur (Per Clauson-Kaas) 

18. juni: Vilde Blomsters Dag – Fårbjerg (Søren Brandt) 

23. september: Svampetur 1,  Dørup Skov/Voerladegaard Skov  (Hanne Borre og Jan 
Hougaard) 

7. oktober: Svampetur 2, Kolskoven ( Peter Lange) 

4. november: Løvfaldstur - Alling Vest (Otto Andersen) 
 

Turene er vigtige for DN Skanderborg, idet de giver os mulighed for at 

komme i kontakt med mange forskellige mennesker – turene er vores ansigt 
udadtil. Og i år var de atter velbesøgt. Selv i regnvejr! Tak til Hanne Borre, 

Jan Hougaard, Otto Andersen , Peter Lange, Per Clauson-Kaas og Søren 

Brandt for at bruge jeres tid i DN regi til glæde for Skanderborgs  små og 

store borgere. 
 

 

Vi har gennem året været repræsenteret til eSamrådsmøder og de 2 årlige 
Rep. møder, i henholdsvis Vejle og her d.18-19 november, i Århus. 

Vi har deltaget i grønne partnerskaber – Her ved jeg nævne et par af dem, for 

en beskrivelse af hver enkelt grønt partnerskab ved jeg henvise til 
hjemmeside www. Skanderborg.dn.dk 

I januar blev partnerskabet: "Sporet Galten-Låsby  Station", udvidet med 

"Låsby St.-Skovhuset" opstartet december 2016. Lions Club Galten-Skovby 

har bla. støttet projektet med 7000 kr til et borde bænkesæt ved 
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Tinbæksøen. Der er fokus på naturformidling for skolebørn via etablering af 

en shelterplads ved Tinbæksøen og Skanderborg Kommune har plantet en ny 
skov i området, Skovby Skoven. Det åbner op for nye fritidsaktiviteter for 

beboerne i den nærliggende Tinbækparken. 

  

D. 11 juni 2017 var DN inviteret til afslutning af Det grønne partnerskab 
”Alken Fællesplads” med shelterplads og grillhytte. Der var taler af 

borgmesteren og indvielse af konceptet ”en Outdoor landsby”.   

Det sidste nye partnerskab vi deltager i,  er en Stitunnel under Låsbyvej og 
en tilhørende Sundhedssti a la Anebjerg ved Veng Skole. Der er ønske fra 

”stiguppen” om at blive forbundet med stisystemet fra Spor i landskabet. Det 

første møde har fundet sted d. 11 okt. 2017. 
   

Så er DN Skanderborg kommet på facebook – det venter vi os faktisk meget 

af. DN er blevet mere synlig og vores forskellige aktiviteter har lettere ved at 

nå ud til medlemmerne. Alle DN Skanderborgs ture vil fremover være at finde 
på facebook og selvfølgelig på vores hjemmeside. 

   

Der er udgivet 4 nyhedsbreve gennem året med bl.a. en beskrivelse af det 
store sti-renoveringsprojekt i Skanderborg Kommune. Hans Jakobsen,  Niels 

Thernøe, Jacob Sølgaard Andersen og Olaf Møller fra DN Bestyrelsen,  har 

alle været bannerfører i, at give afmærkningen af stier og vandrerruter  et 
løft, så de bliver nemmere at finde og følge. Bl.a. er opsat nye kortborde, 

hvor de gamle var i dårlig tilstand. Det gør oplevelsen så optimal som mulig.  

Der har især været fokus på Jeksendalen – der danner rammen om en af vor 

kommunes allersmukkeste fredninger.  
En tur kan f.eks. nu starte fra  P-pladserne ved Gl. Ryvej (Kirkedalen), 

Kollens Mølle/Kollens Møllevej eller Adslev Kirke. Alle tre steder er der opsat 

oversigtskort. 
Sti-projektets afslutning blev fejret med en lille sammenkomst ved Kollens 

Mølle d. 30 maj 2017. Aksel Bang havde taget billeder med, og fortalte om 

Kollens Mølles historie.  
Bendt Nielsens tegnestue har tegnet infotavler og Skanderborg Kommunes 

Grønne Partnerskaber har bidraget økonomisk med pæle og de nye infotavler 

til projektet. 

 
Et andet projekt vi er involveret i er plejen af Skanderborg Kommunes 

gravhøje. DN Skanderborg har et plejelaug der rykker ud og bla. slår 

ørnebregner og krat på højene. Tak for jeres indsats – det betyder noget for 
det visuelle i landskabet. 

  

 Fredninger og Fredningsbesigtigelser:  

 
Vi har gennem året været til stede ved indtil videre 2  Fredningsbestigelser: 

d. 22 februar, d. 28 august . D.30 maj korresponderede vi via email om vores 

synspunkter vedr. 2 sager. D.13 november er der igen besigtigelse.  
 

 

Stilling-Solbjerg Sø fredningen blev i 2017 trukket tilbage af 
Hovedforeningen, efter at Fredningsnævnet i maj 2017 havde vurderet sagen 

endeligt. Jeg vil her henvise til Fredningsnævnets hjemmeside for den 
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udførlige begrundelse. Skuffelsen fra Århus afd og Skanderborg afd, har 

været stor! Jeg vil ikke lyve når jeg siger: vi er meget kede af det på vegne af 
naturen i Stilling-Solbjerg. Men modstanden var for stor – vi arbejdede for èn 

stor sammenhængende fredning -  men vi måtte trække forslaget og tage til 

takke med de 7 små fredninger vi trods alt har omkring søen. Tak til DNs 

bestyrelser i begge kommuner for fighten! 
Harlev-fredningen er til gengæld netop blevet en realitet. En nylig overstået 

høring i Miljø-og Fødevareklagenævnet har været positiv: Miljø- og 

Fødevareklagenævnet har besluttet at gennemføre fredningen med den 
afgrænsning, som fredningsnævnet har fastsat. Skanderborg Kommune har 

nu (sammen med nabo-kommunen Aarhus) et ca. 220 ha. sammenhængende 

naturområde syd for Harlev. Bla. indgår en af Danmarks ældste skove: Stjær 
Stenskov.  

 

 

Skanderborg Festivallen var atter i år søgelyset: DNs klage vedr. Vandfly blev 
i 2017 afvist i Klagenævnet, pga. forældelse. Klagen havde ligget for længe.  

Vi har derfor sammen med DOF indsendt en ny vedr. Vandfly 2018. 

Ligeledes har vi en ny klage i Miljø- og Fødevareklagenævnet indsendt i 
oktober vedr. en dispensation fra Kommunen på en 30 m lang bro i rørskoven 

ved Søbyen. Det er anden gang inden for få år at vi opponerer mod Søbyens 

etablering af broer i et §3 område. 
   

 

 

Vi er blevet udfordret i 2017, og vores rolle som naturens vagthund er mere 
aktuel med Anebjerg-sagen  end nogensinde. Et bestyrelsesmedlem 

reagerede hurtigt og effektivt da han opdagede plastikaffald og ikke-sorteret 

bygningsaffald i en nyetableret stisystem ved Anebjerg. Senere viste det sig 
at affaldet indeholdt asbest. Pressen blev kontaktet og ved et gensidigt 

samarbejde mellem Kommune og Naturstyrelse blev der ryddet op. DN var på 

pletten. 
 

Det bliver vi også nødt til at være for fremtiden: Skanderborg Midtby er ved 

at skifte karakter. Projekter som det nye Søtoften, Søtorvet,  Lille Nyhavn, 

måske en ny bro ved Søbyen skaber pres på byen. Ry, Galten og Hørning 
vokser også i højden. Vi kan selvfølgelig ikke standse udviklingen – det skal 

vi heller ikke. Men vi skal gøre os til talsmænd for det grønne miljø og 

åndehullerne i byen.  
Det bliver I det åbne land at vi i de kommende år skal have vores fokus - 

koncentreret om den nye planlov. 

 

Tak for året 2017 – vi ser fremad for et grønt og bæredygtigt Skanderborg 
Kommune 2018. 

Tina Fleischer 

Formand   
 


