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ÅRSMØDE 2020 DN-SKANDERBORG 

 

Bestyrelsens beretning v/ Formand Lars Søgaard-Jensen 

 
Året 2020 stod i coronaens, hjemmearbejdspladserne og de sociale ”boblers” tegn.   

Pandemien ramte Danmark og den 11. marts lukkede statsministeren landet ned. ”Dansen med 

coronaen” begyndte. 

 

Som i det øvrige samfund fik corona også stor betydning for DN-Skanderborgs arbejde. 

Forsamlingsforbuddet i forskellige udgaver hen over året og frem til nu har været en betydelig 

hæmsko. 

På positiv siden kunne man konstatere at hjemmearbejdet og de små ”sociale bobler” samt 

opfordringer til at mødes udendørs jo har givet et boost til aktiviteter i naturen. Der er gået mange, 

mange km i de danske skove og på stierne i landskabet. Det er jo glædeligt at mange har benyttet 

muligheden for at opleve vores smukke natur. Mere om coronaens begrænsninger på DN-

Skanderborgs arbejde om lidt. 

 

DN-Skanderborg har nu 1.541 medlemmer, hvilket er meget tæt på medlemstallet efteråret 2019. Så 

vi holder skansen. 

Bestyrelsen bestod ved konstitueringen november 2019 af 14 medlemmer (1 vakant plads) og 2 

suppleanter. Undervejs har Svend Pedersen trukket sig fra bestyrelsen og Poul Ganer overtog den 

ledige plads. Vi takker for Svend Petersens indsats i bestyrelsen. 

Ved konstitueringen november 2019 fortsatte Tina Fleischer på formandsposten. Men efter ønske 

om at overgå til status som menigt bestyrelsesmedlem valgte den øvrige bestyrelse januar i år 

undertegnede til at overtage opgaven. Det er en opgave jeg sagde ja til, da det for mig så ud til at 

den øvrige bestyrelse bestod af ene tidligere formænd eller næstformænd.  Så må man jo gøre sin 

værnepligt (for naturen). Tak for tilliden, som jeg efter bedste evne vil forsøge at leve op til. 

 

Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2020 mod normalt 10.  Enhver mulighed for at mødes er blevet 

udnyttet! 

Februar 2020 var vi på besøg på ”Aqua Globe”, hvor vi hørte ”alt” om vandets kredsløb fra 

grundvand til vandhaner for til sidst at ende som spildevand i rensningsanlæg og endelig løbe ud i 

Skanderborg sø. 

Corona jo har vist sig at være en sejlivet dame med deraf følgende restriktioner, og derfor har vi her 

i foråret prøvet noget helt nyt – nemlig elektroniske bestyrelsesmøder på ZOOM, og det har 

fungeret fint for de allerfleste. I mangel af mulighed for at mødes fysisk er ZOOM et brugbart 

alternativ; men vi savner vist alle den fælles inspiration, det giver at mødes og tale sammen.  Vi har 

haft 2 ZOOM-møder, og håber så på, at det var det! Men nu ved vi i det mindste at muligheden 

findes hvis behovet skulle opstå igen.    

 

Turene, som jo ellers er en kerneopgave for os, har også været hårdt ramt. 6 ture har vi måtte aflyse. 

En af dem var den traditionsrige og meget populære Svampetur i Kolskoven ledet af Peter Lange. 

Det er en tur som sædvanligvis trækker op mod 70-80 deltagere. Det ville langt overskride det 

tilladte, og vi vurderede at turen måtte aflyses. Dog blev den nok aflyst lige sent nok – så DN mødte 

op på mødestedet og måtte skuffe 20-25 håbefulde mennesker. Det var træls! 

Men 2 ture blev det da til. Der var kyndelmissetur i Lyngbakkerne ved Gl. Rye, hvor vi hørte om 

naturplejen der og om den lokale forankring der er i dette projekt - interessant. Og det blev også til 

en tur i Højvangens canyons med temaet ”Istidens dannelse af landskabet”. 

Begge ture var velbesøgte – deltagelse i sidstnævnte var som noget nyt hos os forudsat af 

tilmelding. 
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Det vigtige arbejde med at varetage beskyttelsen af de mange fredninger vi har i Skanderborg 

kommune mod forringelser yder DN bl.a. ved deltagelse i besigtigelser sammen med 

fredningsnævnet. Her er vi høringsberettigede; men vi har ikke besluttende myndighed. Også disse 

fredningsbesigtigelser har været begrænset af corona. 3 er det blevet til i 2020 og et enkelt i dette 

forår. Det er vores oplevelse, at nævnet og dommeren i nævnet hører og tager hensyn til vores 

bemærkninger i deres afgørelser. Til dato har vi ikke fundet anledning til at udnytte vores klageret. 

Men det er ganske enkelt utroligt hvad lodsejere fremlægger af projekter indenfor fredningerne – 

udvidelse af den enkelt bygning i både højden og drøjden, opførelse af nye bygninger, lange 

badebroer ud i søer og åer, etablering af frugtplantage trods eksplicit forbud i 

fredningsbestemmelsen mod sådanne – ja det er virkelig utroligt, hvad man søger om. Heldigvis er 

vi der så og gør indsigelse på naturens vegne og for alle borgeres mulighed for at nyde det fælles 

gode en smuk natur og et unikt smukt landskab er! 

 

Vi agerer også på baggrund af borgerhenvendelser. Så kan vi tage ud og se på problemet eller 

direkte rette henvendelse til rette tilsynsmyndighed. 

 

Adgangen til naturen er under pres. Ikke mindst opsættes ulovlige og vildledende skilte i diverse 

skove. Skilte med ”Privat-Adgang forbudt” eller måske den bedste af dem alle – ”Privat skov – 

Lukket pga. riffeljagt fra medio maj til medio august”! Gamle markveje der fører til skovene pløjes 

ned.  DN rejser disse sager i kommunen. Desværre er sagsbehandlingstiden meget lang – og den er 

ikke blevet kortere i 2020. 

 

DN-Skanderborg er fortsat aktiv i interessentgruppen der arbejder med ”Helhedsplan for 

Himmelbjerget” og senest er Olaf Møller, som er vores repræsentant i gruppen, blevet interviewet 

af Det rådgivende arkitektfirma Hasløv og Kjærsgaard, som led i forundersøgelsen vedr. 

udviklingen af området omkring Himmelbjerget. Du svarede blandt andet: ”Det er 

landskabsoplevelsen som folk kommer for at opleve, og det er vigtigt ikke at ødelægge den 

oplevelse.” Lige netop – det er ikke Tivoli man ønsker at opleve dér. 

 

Flere af bestyrelsens medlemmer har deltaget i møder omkring nedlæggelse af Tåning Å’s 

faunaspærring ved Fuldbro Mølle, hvor opstemningen skal erstattes af et længere stryg, så der er fri 

passage for fisk mellem Mossø og Skanderborg sø med tilledende vandløb.   

 

DN-Skanderborg har en naturplejergruppe som tidligere i samarbejde med Skanderborg kommune 

og museet har været aktiv i naturplejen på 1/3 af kommunens over hundrede gravhøje. Desværre har 

dette arbejde ligget i mølpose trods flere henvendelser fra DN’s repræsentant, Hans Jakobsen, til 

relevante personer i kommunen og på museet. Hvordan ørnebregnerne trives, vides ikke med 

sikkerhed; men de får jo nok lov at stå uforstyrret så ...! Det er synd og skam, at man ikke udnytter 

de frivillige ressourcer, der stilles til rådighed. 

Desværre har også arbejdet med nye stier ligget stille i 2020. 

 

Vi plejer at dedikere et helt afsnit i beretningen til Festivalens meriter. Det slipper vi af gode grunde 

for i år! Og dog – Festivalen ønsker at udbygge aktiviteterne på deres ejendom, Skovlunden 

(tidligere Vrold Østergård). Ejendommen omfatter foruden skov og noget mark, der ligger hen i 

græs (overdrevslignende) og under festivalen bruges som teltplads); men ejendommen indeholder 

også §3 natur i form af mose og nogle mindre og en lidt større sø. Festivalen indbød til et grønt 

partnerskab med deltagelse af 18 partnere inkl. mountainbikeklubben. DN deltog også; Men vores 

repræsentant følte, det var svært at komme igennem med naturens sag. Der kommer en 

mountainbike bane i en del af skoven. Dog blev sporet hen over et beskyttet dige flyttet, og der 

etableres en gangbro over moseområdet; men ellers planlægges der ikke faciliteter i §3 naturen. 
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Jeg vil sige tak for det gode samarbejde i bestyrelsen, ikke mindst vil jeg her sige tak for al den 

støtte, jeg har fået, når jeg haft behov for at høste af al erfaring, bestyrelsen indeholder.  Jeg frygter, 

at I en dag, når I ser mit navn på mobilens display, vælger at slukke for apparatet. 

Ja! År 2020 har været et noget forstyrret år, og vi håber, at det bliver bedre frem over. Men så vil jeg 

lige sige, at jeg er lidt imponeret over så omstillingsparate, vi sammen var, da ZOOM-møder skulle 

etableres. Håber, vi snart kan ZOOMe ud og mødes på gammeldaws maner. 

 

Tak for jeres opmærksomhed. 

 

 


