
Årsberetning 2019   

 

Årsberetning vedr. Årsmøde d. 12/11  2019   - Kirkecenter Kirkebakken, 

Skanderborg       

 

Antal medlemmer i DN Skanderborg i 2019 har næsten været det samme som sidste år: ca. 1512 

medlemmer. 

 

Det er godt, at I holder ved Danmarks Naturfredningsforening, for man skal se det i et større 

perspektiv. I er jo en del af HELE det grønne fællesskab i Danmark – lokalafd. er jo bare en lille 

bid. 

Senest så vi det på tv:  Danmarks Naturfredningsforening havde i samarbejde med tv2 lavet en 

rigtig fin indsamling til gavn for træer og skove i Danmark. Der vil blive plantet næsten 1 mio. 

træer i udvalgte områder i hele Danmark. 

 

Lokalt bestod bestyrelsen i 2019 af 13 medlemmer og 3 suppleanter. Tina Fleischer som Formand, 

Olaf Møller som Næstformand og Otto Andersen som Sekretær.  Skanderborg afdelingen holdt 10 

møder (det sidste afholdes  i slutningen af november). Møderne blev afholdt på Vestermølle i 

Lystfiskernes lokale og i Kirkecenter Kirkebakken. Sommermødet blev afholdt hos Bente- og Jacob 

Andersen, naboer til Anebjerg Skov. Vi gik en tur i Anebjerg Skov, for at kigge på det sted, hvor 

der skal være Erstatningsskov for det netop fældede areal i Dyrehaven. Det er et areal der i løbet af 

de næste 5 år skal indgå som en del af skoven hvor dyr og planter får en grøn korridor i stedet for en 

græsmark (som det er nu).  

  

Tak til Bente og Jacob for at åbne hjemmet.    

 

SMUKfest – fældede jo træer for åben skærm i Dyrehaven uge 39 (september-måned). DR tv viste 

situationen.  

Byrådets/Skanderborg Kommunes håndhævelse af, at SMUKfest absolut SKAL ligge i Dyrehaven 

har betydet, at  70 stk. gode, 200 år gamle levedygtige træer skulle fældes for at give mere plads til 

Bøgescenen og  omladepladser og endnu flere mennesker som publikum. 

SMUKfest lancerede også et helt nyt koncept anno 2019: Ønskeøen. 

Spejderne havde fået dispensation af Fredningsnævnet til midlertidig at sejle festival-gæster til 

Temnæs og lave forskellige aktiviteter på stedet. 

Desværre er Temnæs et Fredet område med sårbar natur, så ideen er nok ikke helt god – og desuden 

”glemte” spejderne at pakke den midlertidige bro sammen.( Første senere i oktober 2019 blev  

Temnæs broen fjernet.) 

 

DN kan nok lyde både kedelige og hellige når vi sådan altid klager over SMUKfest. Jeg vil nu kalde 

os ”naturglade mennesker” der vil prøve at vedligeholde Skanderborgs natur og give den de bedste 

betingelser. Dyrehaven er en Bynær offentlig skov – det ved vi godt - hvor mange mennesker 

færdes, men den er stadig hjemsted for flora og fauna som skal være der.  

Og så var der lige Søbadet i Dyrehaven hvor nogle musik/dansepavillioner var opstillet (efter DNs 

mening) alt for tæt på rørskoven.  

Og en Walther figur i en rundkørsel ved Vrold. 

Walther bliver stående i rundkørslen som marmor-version 365 dage om året, efter vurdering i  

Miljø-og Planudvalget i november 2019. Walther er kunst! 



Og nogle meter høje hvide bogstaver festivallen havde opstillet på ”Kærligheden” som de havde 

”glemt ”at tage ned inden for tidsfristen.d. 13 august. Tidsfristen for nedtagning, er senere 

forlænget til d. 15 november, idet Skanderborg Kommune (på skrift) har vurderet at : ” Skiltet er i 

strid med bestemmelserne i lokalplan 1041, § 6.6 vedrørende placering og størrelse af skiltning.” 

 

Så har SMUKfest endelig fået et påbud om at fjerne grusvejen på Kærligheden, den del der ligger 

inden for søbeskyttelseslinjen.  

Danmarks Naturfredningsforening påklagede vejen helt tilbage i juni 2014 og vandt sagen i Natur-

og Miljøklagenævnet.  

Nu skal den del af vejen, der er beliggende inden fra søbeskyttelseslinjen,, fjernes inden d. 1 maj 

2020. Det hjælper, at DN følger op på deres sager og er vedholdende! 

 

 

Vi afventer med spænding SMUKfest 2020.! 

 

Hvad har DN  lokalt  så ellers fået tiden til at gå med:  
 

 

Olaf Møller har i 2019 (igen) været aktiv i dialoggruppen ”Helhedsplanen vedr.  Himmelbjerget”. 

Det fortsætter ind i det nye år. Den gamle Helhedsplan faldt efter lang tids debatteren og en ny skal 

nu udarbejdes.  

Godt arbejde, Olaf! Det er en lang proces. 

 

 

Planen vedr. et kommende Højhastighedstog ”Hasselager-Hovedgård” har bragt sindene i kog i 

Skanderborg Kommune og omegn.  

Der har været 3 linjeføringer i spil – og DN Skanderborg har i et høringsnotat., været særdeles 

kritisk m.h.t en togbro over Stilling-Solbjerg Sø 

Heldigvis er den taget af bordet (lader det til)  ihvertfald har Banedanmark foreslået Folketinget den 

mest østlige linje, den der løber udenom Solbjerg men som desværre også rammer nogle huse og 

del af en skov – det er svært at gøre alle tilfredse.  Nu er det så op til politikkerne at finde en 

linjeføring. 

 

Så har vi i løbet af 2019 været repræsenteret ved forårets Repræsentantskabsmøde, Samrådsmøder, 

diverse grønne møde med kommunen samt fredningsbesigtigelser. Fredningsbesigtigelse drejer sig 

især om dispensationer til at begge nyt såsom sommerhuse, drivhuse, nye broer og nye 

beplantninger. I fredninger må man generelt ikke noget OVERHOVEDET andet end at nyde 

naturen – men det har folk svært ved at rette sig efter.  Særligt er den mest anvendte sætning fra de 

borgere man er ude hos: ”jamen naboen har da gjort det!!!!” 

 

Vi har afholdt flere ture i årets løb – mest besøgt var svampeturene i Voerladegårdskov og 

Kolskoven. Her kunne deltagerne få en dejlig skovtur imens turguiderne fortalte om de forskellige 

spiselige svampe – hvilket er årsagen til at det er biolog Peter Lange samt de garvede DN-folk 

Hanne Borre og Jan Hougaard der har turene.  

Desværre har Hanne og Jan meddelt at de holder med den årlige svampetur .I vil blive savnet af 

mange i lokalområdet.  

 

Ialt blev der afholdt 11 ture i 2019:  



 

d. 2/2: Kyndelmissetur – Mergelbanen vest for Himmelbjerget        turleder: Otto Andersen 

d. 13/4: Anemonetur – Yding Skov                          turledere: Hanne Borre og Jan Hougaard 

d. 5/5: Løvspringstur i Siim Skov                                                      turleder: Otto Andersen 

d. 12/5 samt 21/6: Naturtur på Sporet syd for Herskind                     turleder: Per Clauson-Kaas 

d. 29/5: Nattergaletur ved Tåstrup Sø                                                 turleder: Peter Lange 

d.7/7: I Møllerens fodspor                                                                   turleder: Lars Søgaard-Jensen 

d.1/9: Byg et Insekthotel/Anebjerg Skov -afholdt af DN Skanderborg og Naturstyrelsen Søhøjlandet 

d.21/9: Svampetur i Voerladegård Skov                             turledere: Hanne Borre og Jan Hougaard   

d.29/9: Svampetur i Kolskoven                                                             turleder: Peter Lange 

d.2/11 : Efterårstur til Knagerne                             turleder: Otto Andersen og Lars Søgaard-Jensen                                          

 

Stigruppen (Hans Jakobsen, Jacob Andersen , Niels Thernøe , Olaf Møller ) har igen i år arbejdet 

utrætteligt med at vedligeholde og reparere kommunes mange stier – og de gør et godt stykke 

arbejde til glæde for vandrefolket – bl.a. er de i gang med ”Banestien i Hørning” samt ”Stien langs 

Aarhus Å og fire vandmøller” . Og for vore 4-benede DN ´er: ”Hundeskoven i Hørning”.  

 

Så har DN Skanderborg også en gruppe der vedligeholder gravhøje – det er hårdt arbejde kan vi 

forstå – især kampen mod ørnebregner er årelang og de bakser rundt med diverse maskiner.  

 

Vi har deltaget i dialoggruppen ”Klimaprojekt – Skanderupbækken.”  

Fremtidens større regnvands-begivenheder skal under kontrol, og Teknik og miljø  samt 

Skanderborg Forsyning er i disse uger i fuld gang med at lave nye planer for nogle 

regnvandsbassiner, der skal ligge i forbindelse med Skanderupbækken. Samtidig vil man lave  

nogle naturområder ud af det – som appellere til alle borgerne i midtbyen – med fokus på især 

skolebørn læring. 

 

Så er der kommet en ny gruppe i DN Skanderborg : ”Naturfamilier”. Det er meningen at yngre 

familier skal mødes med ligesindede og sammen arrangere ture i det fri – til glæde for specialet 

børnene.  

 

Tak for 2019.  

 

Tina Fleischer –  

Formand for lokalafd. DN Skanderborg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


