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ÅRSMØDE 2021 - BESTYRELSENS BERETNING.   

 

 

28. april holdt DN Skanderborg det udskudte 2020 årsmøde, hvorefter bestyrelsen bestod af 15 

medlemmer. Desværre var der ingen suppleanter. Bestyrelsen konstituerede sig med Lars Sø-J som 

formand, Olaf Møller som næstformand og som sekretær fortsatte Otto Andersen. 

 

Vi har en ad hoc aktiv tilknyttet DN-Skanderborg, Michael Møllgaard, som har været rigtig dygtig 

til at rydde op på vores hjemmeside samt at dokumentere DN aktiviteter og andre hændelser i 

naturen i Skanderborg Kommune. Det er vi meget glade for. Tak for det! 

 

Fra marts måned har der været afholdt et månedligt bestyrelsesmøde fraset juli måned. 2 af møderne 

foregik via zoom og et enkelt udendørs i madpakkehuset i Anebjerg Skov. 

 

Siden april 2021 er der kommet 21 medlemmer til, og der er nu 1562 medlemmer i DN 

Skanderborg. Det er godt, at det går den vej. 

Der er jo så meget rigtig god natur i Skanderborg Kommune vi skal passe på. 

 

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har flere roller at varetage. Vi har en opgave med at 

varetage naturens interesser når de trues. Og vi har en opgave med at øge den generelle viden, og 

interesse for naturen i befolkningen. Og vi har en rolle med at sikre den bedst mulige adgang til 

naturen for alle. 

 

Det sidste gør vi via vores ture og arrangementer. 

Vi har arrangeret ni ture i år og haft et enkelt arrangement. På baggrund af coronapandemien 

indførte vi obligatorisk tilmelding til turene. Det var grænseoverskridende for os idet tilmelding = 

begrænsning, hvilket strider mod vores holdning, der er at så mange som mulig, skal opleve at blive 

fascineret i naturen. Men vi vil frem over nok alligevel fortsætte med tilmelding til de ture, der 

erfaringsmæssigt er stor søgning til, for at alle får mest ud af turen. 

 

Vi har gennemført de traditionsrige fugleture i maj måned, hvor der lyttes efter nattergale og andre 

sangfugle. De lige så traditionsrige svampeture løb i år af stablen som sædvanligt i september 

måned. 

 

I foråret fremlagde Regeringen en infrastrukturpakke, som blandt meget andet skidt indeholdt en 

motortrafikvej syd om Lading Sø gennem Lading Sø fredningen. Det foranledigede DN til at 

arrangere en tur gennem det landskab og den natur, som denne vejføring vil ødelægge. Det var en 

god tur i kommunens aller nordligste hjørne, hvor der i dag hersker fred og ro. Lige præcis denne 

del af infrastrukturplanen blev heldigvis udskudt. 

 

Som noget nyt deltog DN Skanderborg med et arrangement i den landsdækkende 

kampagne ”Naturens Uge”, som er rettet mod børn og børnefamilier. Man mødtes ved Vestermølle, 

hvor man kunne deltage i flere aktiviteter. Der blev bygget fuglekasser, spillet naturbingo og fisket 

efter vandinsekter i Skanderborg Sø. Og der blev fanget igler, vandrøvere, skive- og mosesnegle og 

meget mere. Alt denne ”kriblen-krablen” som søens vand indeholdt vakte nysgerrighed og 

forundring hos børnene. Vi fik hjælp af en naturvejleder fra Naturfredningsforeningen – og da han 

forlod os havde vi fået et flot klassesæt med ketsjere, observationsbakker og lupper til undersøgelse 

og identifikation af vandinsekter.  

 

Alle ture og arrangementet har være velbesøgte med et deltagertal mellem 15 og 40. 

Desuden var DN Skanderborg medarrangør af Folkets Klimamarch den 6. november. På trods af 

gråvejr og regn mødte 175 mennesker op. Vi Marcherede, hørte på klimataler og -sange. Alle talere 
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inkl. DN fremsatte ønsker om, at politikerne skal arbejde for en bedre 

natur samt reduktion af CO2 udslippet. 

Vi har jo lige hørt i aftenens foredrag at klimaforandringerne – klimakrisen- allerede nu påvirker os 

– også her i Danmark. Så det er en vigtig sag! 

 

DN arbejder også for at sikre og forbedre borgernes adgang til at færdes og opholde sig i 

naturen. Vi reagerer når vi bliver opmærksomme på såkaldt skræmmeskiltning, hvor der opsættes 

vildledende skilte i naturen. Det er den slags skiltning, der tydeligvis opsættes for at skræmme folk, 

der er ude for at nyde naturen, væk fra den enkelte lodsejers grund. Det kan f.eks. dreje sig om 

skilte ved en skovvej eller -sti, hvorpå der kan stå ”Privat” selv om, der efter 

Naturbeskyttelsesloven er fri adgang ad netop denne vej eller sti. Så retter vi henvendelse til 

tilsynsmyndigheden, som er kommunen. Det virker oftest – når sagen efter nogen (ofte lang) tid 

kommer øverst i sagsbunken. 

 

Foreningen arbejder for at sikre den biologiske mangfoldighed og de landskabelige værdier. 

Det gør vi bl.a. med fredningerne. 

I Skanderborg kommune har vi 8 landskabsfredninger på i alt 4500 ha. land. Mossøfrednigen er den 

største på 1400 ha er landjord. 

 

Landskabsfredningernes formål er at bibeholde landskabet, som det fremstod på 

fredningstidspunktet. 

Landskaber fredes for at bevare deres naturskønhed, og for at bibeholde mulighederne for at kunne 

forstå deres og dermed Danmarks geologiske tilblivelse/historie. 

 

Men her på det sidste er en af vore fine fredninger kommet under angreb, Knudsøfredningen. 

Økonomiske interesser ønsker at udvikle Ry-egnen ved at bygge boliger inderfor 

Knudsøfredningen. Man vil ”udvikle og modernisere” den, og som en slags aflad udtrykkes der 

tanker om at ”forbedre” biodiversiteten i fredningen!  

Fredningen skal beskytte et 18.000 år gammelt istidslandskab – den behøver ingen modernisering! 

Angående biodiversitet ønsker DN Skanderborg altid noget sådant velkommen – men det har bare 

ikke noget med Knudsø fredningen at gøre. DN Skanderborg siger klart fra overfor tanker om at 

bygge indenfor fredningen. 

 

Den seneste fredning i Skanderborg kommune er Harlevfredningen fra 2019, og omfatter Lillering 

skov, Tåstrup Sø og Stjær Stenskov. Denne fredning har desuden til formål at forbedre 

offentlighedens adgang til det fredede område. Og nu er det sidste skridt til dette så ved at blive 

taget. DN Skanderborg var sammen med en repræsentant for kommunen på besigtigelse i området, 

for at vurdere kommunens forslag til stier og stiforløb. Vi havde en god dialog om de påtænkte 

stianlæg mv. Så nu ser det ud til at vi får rigtig gode muligheder for naturoplevelser i det smukke 

landskab i landskabet omkring Tåstup Sø. 

 

Fredninger sætter naturligt begrænsninger for hvad, der kan tillades indenfor fredningen. Ønsker en 

lodsejer f.eks. at udvide hus eller garage – eller f.eks. at lave sig en høj i hestefolden eller i haven, 

skal der altid søges om tilladelse til dette. 

Så tager Fredningsnævnet på besigtigelse på stedet og vurderer projektet i relation til de specifikke 

fredningsbestemmelser. Fredningsnævnet består af 3 medlemmer og ledes af en landsretsdommer. 

DN er altid inviteret med - og vi møder op. Vi skal høres og det er vores indtryk, at der er lydhørhed 

for de eventuelle indvendinger, vi måtte have. Skulle der gives tilladelse til noget, vi ikke mener er i 

orden, er vi klageberettigede. Jeg kan ikke huske at vi har haft behov for at bruge den rettighed. 

Men - det er en vigtig opgave vi varetager her. 

DN kan dog godt ønske sig at Kommunen er mere aktiv med at følge op på fredningsnævnets 

afgørelser og sikrer sig at de føres ud i livet i henhold til nævnets kendelser. 
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På det seneste har der været en del debat om solcelleparker i Skanderborg. 

Og det har vi har da også arbejdet med i DN Skanderborg. I lyset af at atmosfærens CO2 indhold nu 

er det højeste gennem 2 millioner år, og at det medfører klimaforandringer – man kan også sige 

klimakrise – anerkender vi, at der er et behov for at handle hurtigt for at reducere atmosfærens CO2 

indhold. 

Til det formål er solenergi en af flere teknologier, vi kan tage i anvendelse – og det er en teknologi 

som umiddelbart kan tages i anvendelse. 

Aktuelt foreligger 4 ansøgninger om at tilladelse til at etablere store solenergi anlæg i kommunen. 

Vi har opstillet kriterier for områder hvor vi anser placering af disse anlæg vil være landskabeligt 

uønsket. 

Vi mener, at der ved eventuel godkendelse af solcelleanlæg, skal stilles krav til pleje af arealet, 

hvorpå disse er anlagt etableres. Et indlysende krav, Kommunen bør stille til driften af disse arealer, 

er, at disse skal plejes ud fra en målsætning om at maksimere biodiversiteten. 

 

For godt 1 uge siden indsendte DN-Skanderborg så et høringssvar i forbindelse med en forhøring 

omkring disse 4 solcellepark ansøgninger hvori vi bl.a. udtrykker ønske om at udnævnte værdfulde 

kulturmiljøer og områder af særlig landskabelig interesse fritages for disse anlæg. 

 

DN Skanderborg har deltaget i 2 workshops i kommunalt regi omkring placering og udformning af 

et såkaldt trailcenter ved Fælleden. Det er et mødested for udendørs aktiviteter i Anebjerg Skov. Der 

deltog repræsentanter for ridefolket, joggere, DN og mountainbikere. På den brogede baggrund må 

man forestille sig, at det vil medføre stor aktivitet i Anebjerg Skov. 

Anebjerg skov hører under Naturstyrelsen, som etablerer flere og flere Mountianbike spor i deres 

skove – for 1 år siden var der i alt 700 km. spor i de danske statsskove – foruden de spor, der er i 

private og kommunale skove. Naturstyrelsen har besluttet, at der skal være et spor i Anebjerg Skov, 

og nedsatte en arbejdsgruppe mhp. fastlæggelse af et sådant. Den deltog vi også i. Vi prøver at 

begrænse områderne, hvor der anlægges spor. Det har vi gjort af hensyn til de øvrige skovgæster, til 

beboerne i boligområderne der ligger op til skoven samt selvfølge også af hensyn til naturen. Det 

har resulteret i at et kuperet område midt i skoven med flere vandhuller er blevet reddet fra disse 

trails/cykelspor. . 

 

Vi er også repræsenteret i et grøn partnerskab om brugerfaciliteter ved Fuldbro Mølle, hvor der efter 

nedlæggelse af opstemningen og etablering af et stryg, der gør det muligt for fisk og kanofarere at 

komme under landevejen. Der planlægges nu faciliteter som toiletter og borde og bænke således at 

brugere af åen kan raste her. Faciliteterne vil også kunne bruges af folk, der ankommer fra 

Tåningvej. 

 

Med det vil jeg takke bestyrelsen for godt samarbejde. 

 

November 2021 

Lars Søgård-Jensen 

Formand 


