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Beretning ved årsmødet den 15. november 2017 
 

1. Indledning – Den lokale naturpolitiske situation og DNs indsats 

Der sker rigtigt meget her hos os. Vi hører fortsat til gruppen af de mest aktive DN-afdelinger i landet og 

arbejder også målrettet efter det ved årlige møder om arbejdet i afdelingen. 

 

Vi har i år brugt en ekstra indsats til at mødes med de politiske partier op til kommunevalget for at sikre 

forståelse for vore synspunkter og holde en tæt kontakt i det kommende byråd. Indtil videre har vi mødt 

en meget stor imødekommenhed og aftalt, at vi fremover skal mødes eller kommunikere oftere om de 

spørgsmål, der kommer op.  

 

Der var tilsyneladende også partier, som ikke fandt det relevant at tale med os. Det undrer os meget, da 

vi er en af de få parter, der altid interesserer sig meget for byrådets arbejde og bidrager i de demokrati-

ske institutioner med seriøse høringssvar mm, noget som ellers bliver efterlyst. Det er lidt ærgerligt, da 

det kan medføre en negativ automatreaktion uden at se på substansen. Vi vil gerne dialogen! 

 

Vi brugte også meget tid på andre særlige emner i det forgangne år, f.eks. Klimauge 2017 i marts måned 

og på høringssvar til kommuneplanen samtidig med at vi skulle klare de kørende sager og projekter.   

 

 

Fredningsforslag ved Lysnet og ved Gudenåen 

Vi har fortsat to store fredningsprojekter i gang.  

 

Fredningssagen for området ved Lysnet er nu i sin afgørende fase 

hos Fredningsnævnet, efter at der har været afholdt lodsejermø-

der m.m.. Vi har skåret forslaget ind til benet, så der kun er ker-

neområderne på toppen, overdrevene ved Høgebjerg og Lindkær, 

Tusø skov, sammenhængen til fredningen i Bjerre skov og de 

vigtigste stiforbindelser.  

 

Fredningsnævnet har skrevet til os, og sagt, at man vil gå videre 

med en fredning, men man vil ikke prioritere naturområderne / 

overdrevene, dvs. alene udsigten, adgangsforhold og forbindelsen 

til den eksisterende fredning i Bjerre skov nord for området. Det finder vi meget ærgerligt, da man der-

ved begrænser kommunens egne bestræbelser på at sikre disse naturområder, som den jo skal. 

 

Den anden fredningssag vedrører et område langs Gudenåen mellem Bjerringbro og Ulstrup. Den har 

været stillet i bero, og vi ved ikke endnu, hvornår den vil blive genoptaget. 

 

  

Natur, miljø og klima i Kommuneplanen 

Favrskov Kommune er nu ved at beslutte den nye kommuneplan. Vi 

har sendt et høringssvar på 41 punkter. 

 

Vi har bl.a. foreslået at der laves en tilføjelse til ”Den grønne pølse” 

ved Ulstrup/Gudenåen, så vi får området ved Lysnet, Bjerre skov og 

Vissing enge med. Sådan har det også været i den tidligere kommu-

neplan. 

Engblåfugl kan findes i området 
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Det er et krav fra staten, at kommunen skal implementere ”Naturplan Danmark” og dermed ”Det grønne 

Danmarkskort” i planen. Heri ligger også et arbejde med at fylde kortet ud. Der står i oplægget fra rege-

ringen, at man skal inddrage organisationer lokalt, hvilket vi naturligvis tager på os, og vi har allerede 

startet en dialog med kommunen herom, jf. nedenfor om møder med kommunen.  

 

De områder, vi her har peget på, er de store forbindelser gennem kommunen og større sammenhængen-

de naturområder eller potentialer for naturgenopretning som f.eks. Vissing enge.  

 

Naturgenopretning af Vissing enge / Favrskov enge 

Vissing enge har vi talt om længe, og området har også været udpeget som muligt naturgenopretnings-

område helt fra amtets tid. Det er derfor dejligt, at kommunen nu er i gang med at se på mulighederne 

for en væsentlig udvidelse af Vissing enge, - nu kaldet Favrskov enge. Det omfatter de vidstrakte lav-

bundsområder mellem Hadsten, Lerbjerg, Vissing og Galten. 

 

Naturråd 

DN arbejder på at få en repræsentant i de nye Naturråd, som skal 

nedsættes for at understøtte kommunernes planlægning vedr. Det 

Grønne Danmarkskort. Favrskov indgår i et naturråd fælles med 

Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Vi vil derfor lave en 

fælles baggrundsgruppe for at støtte vores repræsentant i rådet. 

Det er Syddjurs kommune, der bliver sekretariat for rådet. DN 

Favrskov stiller med den ene af kandidaterne til posten. 

 

Klimauge 2017 og igen i uge 11 og 12, 2018 

Det var rigtigt godt at byrådet besluttede at bidrage til klimauge i 

marts 2017. Der kom et meget fint program ud af det med 14 ar-

rangementer og over 1000 besøgende. DN stod for flere af arran-

gementerne. Se mere herom nedenfor i resultater i året.  

 

DN Favrskov indgår igen i initiativgruppen KlimaFavrskov, som skal 

stå for en klimauge i 2018, dvs. det bliver 2 uger denne gang for 

ikke at gøre det for presset, nemlig uge 11 og 12. Vi håber, at også 

mange af vore medlemmer vil støtte op omkring arrangementerne.  

Interesserede kan kontakte DN Favrskov eller initiativgruppen di-

rekte via facebook.com/klimafavrskov. 

 

  
2. Resultater i det forgangne år 

Dispositionen i den følgende del af beretningen følger vores handlingsplan i store træk. 

  

Naturoplevelser 

Ture  
Vore guidede ture er fortsat en af vore allervigtigste medlemsaktiviteter med mange deltagere.  
 
Der var 9 ture i 2017 med over 260 deltagere i alt.   
Lørdag 29/04 byrundtur Lading  
Lørdag 3/06  Fugletur Ådalen i Hinnerup  

Søndag 11/06 Essendrup Høje 
Søndag 18/06 Blomstertur Frijsbak 
Lørdag 26/08 Kryddersnapsetur Hinnerup 
Lørdag 1609 Kryddersnapsetur Clausholm 
Lørdag 30/09 Svampetur Hinnerup 
Lørdag 30/09 Svampetur Bidstrup 
Søndag 1/10 Svampetur Hammel 
Andre arrangementer for familier m.m. 

 

https://www.facebook.com/KlimaFavrskov/
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Søndag 7/05 Skovens dag, Himmerigskoven og Na-

turværket (Gamle Teglværk ved Søften) 

 

Søndag 10/09 Naturens dag: Naturjagt i Lilleåparken 

i Hadsten, hvor vi registrerede alle planter og dyr, 

som vi kunne nå at finde i området.  

 

 

 

 

 

 

 

Oplevelser, foredrag, debat m.v.   

Vi har i årets løb haft 5 arrangementer ud over årsmødet. Det var i forbindelse med klimaugen i marts, 

hvor DN selv stod for disse arrangementer.  

- Foredrag med Kunstneren Jens Galschiøt om hans kunst og dens rolle i klimakampen.   

- Mickey Gjerris på Hadsten Højskole om de etiske dilemmaer ved at gå over til klimavenlig livs-

form. 

- Klimavenligt jordbrug med oplæg fra Erik Sandahl, LMO og Janne Aalborg Nielsen, Øko-

logisk Landsforening 

- Cykler som alternativ trafikform med Klaus Bondam, Cykelistforbundet 

- Skoven som CO2-forvalter ved Bidstrup med oplæg fra professor ved Skovskolen, samt Pal-

le Madsen og Jakob Svendsen Tune, Skovdyrkerforeningen. 

 

Vi indgik også i samarbejde med Hammel bibliotek 

og Hammel kunstforening om en kunstudstilling 

med Jens Galschiøt og fotojournalist Jakob Dall. Det 

var en stor succes.  

Flere af skulpturerne kom ud på de andre bibliote-

ker/kulturhuse i kommunen (billedet er fra Sløjfen i 

Hadsten) 

 

 

 

 

 

Offentlige arrangementer, messer, markedsdage o.l. 

Vi deltog i Børnedagen i Hinnerup i maj og i Familiemessen i Hadsten i oktober - igen i år. Vi havde også 

en enkelt ”plakatsøjle” med ved arrangementet ”Frivillig Favrskov” i Hadsten i oktober. 

 

 

Viden, holdninger og handlinger 

 

Pressearbejde, hjemmeside, nyhedsbreve og nu 3. år på Facebook 

Vi har fortsat rimelig kontakt med pressen, som tager vore pressemeddelelser. 

   

Vi har udsendt 4 nyhedsbreve i år. Typiske op imod arrangementer. De kan genfindes på vores hjemme-

side under nyheder.  

 

Vores Facebookside har været ret godt opdateret. Denne bliver nu også opdateret fra vort sekretariat i 

København, så der sker mere. Vi har så lige en udfordring med at få det til at passe med vore egne opda-

teringer, så de ikke bliver skjult for hurtigt af dem fra sekretariatet.   

 

Vi vil meget gerne have kommentarer og ideer til både hjemmeside, nyhedsbreve og facebooksiden. 

 
 

http://favrskov.dn.dk/nyheder/nyhedsbreve/
https://www.facebook.com/DanmarksNaturfredningsforeningFavrskov
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Dialog med politikere og embedsmænd i kommunen 

Vi har en forventning om, at møder og direkte kontakt kan give os mere indflydelse til gavn for natur og 

miljø end ved blot at sende formelle høringssvar, ligesom vi også kan blive klogere på det grundlag, som 

de arbejder på. Vi tror på, at de i vort forhold til både politikere og kommunens sagsbehandlere, så vi 

bedre ka t er vigtigt n tage kommunikationen op, hvis der er spørgsmål.  

 

Som nævnt i indledningen har vi i år haft møder med de politiske partier for at diskutere valgprogrammer 

og for at gøre det nemmere at skabe dialog senere hen i byrådsperioden. 

 

 

 

Vi har også haft møde med kommunens planafdeling for at drøfte den kommende kommuneplan, hvortil 

vi har sendt forslag til Det grønne Danmarkskort, som er et nyt emne i kommuneplanen.  (se også ne-

denfor).  

 

Kommunens, Regionens og Statens planer 

Vi søger indflydelse på kommunens planer og har naturligvis, indgivet høringssvar i forbindelse med 

kommuneplanen, som nu er ved at blive besluttet i byrådet. Det blev ret omfattende og kan ses på vores 

hjemmeside.  

 

Vi har også afgivet enkelte høringssvar vedr. lokalplaner. De fleste har vi ikke fundet noget væsentligt at 

udsætte på i forhold til DNs interesseområder, men et par af dem skiller sig ud ved at kunne true grund-

vandet, heraf en lokalplan for et tillæg til erhvervsområdet i Søften. Her udsendte vi en pressemeddelelse 

om modstand mod planforslaget, inden byrådet skulle vedtage udkastet. Det kom bl.a. i et rimeligt fyl-

digt indslag i DRP4 i morgenudsendelserne. Nu kan vi så kommentere planforslaget igen i den ordinære 

høringsperiode inden starten af december.  

 

Baggrunden for vore betænkeligheder i denne sag skal ses i det forhold, at staten har ændret på regler-

ne, så man godt kan anlægge byer i grundvandsinteresseområder med nødvendige tiltag. Vi har overord-

net taget disse ændrede vilkår til efterretning, men der er stor forskel på hvilken slags by man kan have 

her og om det er tilstrækkeligt med sprøjteforbud. 

 

Indsatsplan Hadsten vandopland 

I 2017 har vi også indsendt svar i en høring 

om indsatsplanen for vandoplandet til vand-

værkerne i Hadstenområdet, de såkaldte 

OSD-områder (områder med særlige drikke-

vandsinteresser). Vi fandt det alt for uambi-

tiøst, da langt den største del af området 

blot er henvist til de generelle regulerings-

mekanismer, hvilket slet ikke er OK, når vi 

ved at flere landbrug har lov til at udlede for 

meget kvælstof uden at der kan gøres noget, 

- andet end at betale dem for at lade være.  

I den forbindelse afholdt vi et offentligt møde 

herom med særlig invitation til vandværker-

ne. Se nedenfor.  
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Kommunens budget 

Vi har i år sendt 5 forslag til kommunens budget og fået 4 af dem med, i det mindste til nærmere afkla-

ring: 
- Vurdering af sti Hinnerup-Hadsten i Lilleådalen 

- Favrskovruten. Prioritering af formidling mm (Var allerede prioriteret) 

- Undersøgelse af genslyngning af Voer Mølleå ved Bidstrup 

- Klimauge 2018 

Det synes vi selv er ret godt.  

 

Vi fik ikke naturgenopretning af Tinning mose med. Det må komme en anden gang, da det er tydeligt at 

der er væsentlige naturinteresser her. Det fremgår af en undersøgelse som kommunen har fået foreta-

get.  

 

Øvrige samarbejdsrelationer 

Vi er med i forskellige andre fora for sikre en grøn vinkel på arbejdet: Grønt Råd, Koordinationsforum for 

grundvand, Skovbrugerrådet for NST Kronjylland m.m. Vi har også i år deltaget i en skovgruppe omkring 

den nye del af Himmerigskoven, hvor vort forslag langt hen ad vejen er blevet indarbejdet i NST’s pro-

jekt. For nylig gik vi også ind med en plads i bestyrelsen i det nye frivillighedscenter. 

 

Klima 

Vi gennemførte en klimauge for alle virksomheder, institutioner og private, der kan byde ind med noget. 

.. se indledningen og afsnit om arrangementer. 

 

Tilskyndelse til Fredninger, naturgenopretning, naturpleje og naturudbygning 

Vort sekretariat i København har nu rejst sagen om fredning af et område ved Lysnet, jf. omtalen i ind-

ledningen. Fredningen langs Gudenåen mellem Bjerringbro og Ulstrup er udsat indtil videre.  

 

Debatarrangementer 

Under overskriften Viden og holdninger hører også, at vi vil afholde debatarrangementer.  

 

Vi har haft flere debataftner ud over årsmødet, som nævnt ovenfor under oplevelser, hvor der måske 

mere havde karakter af foredrag end debat, men vi havde også et decideret debatmøde om grundvand 

vedrørende Indsatsplanen for vandområde Hadsten, hvor vi havde oplæg fra DNs ekspert på området 

Walter Brüsch. Det kom op at stå med ret kort varsel, så kun få politikere kunne komme, men der kom 

flere repræsentanter fra vandværkerne i kommunen.   

 

Vi vil dygtiggøre os  

Flere bestyrelsesmedlemmer har deltaget i kurser og netværk, ligesom vi har deltaget ret massivt i mø-

der i DN-Samråd i Østjylland, der også tjener til fælles viden. 

 

 

Ren og beskyttet natur og landskab 

Det er jo en traditionel DN-opgave, at være 

aktiv som naturvogter ved at tage problemer 

op med lodsejere eller ved anmeldelse af 

ulovligheder til myndighederne, f.eks. efter 

henvendelser fra vore medlemmer og andre 

naturinteresserede borgere. Eksempler  

- Opfyld med affald eller jord i naturen 

- Hårdhændet vedligeholdelse af vand-

løb og placering af opgravet materiale 

(Astrup bæk) 

- Udækket markmødding 

- Manglende beplantning ved lokalplan 

langs motorvejen ved Hadbjerg 
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Sager  

Landbrug og miljø 

Kommunen kender reglerne og praksis i klagenævnet, så der har ikke været sager, som vi fandt behov 

for at klage over til klagenævnet, men det er ikke det samme som, at vi er helt tilfredse, idet der fortsat 

bliver udledt for mange gødningsstoffer ud i naturen og til grundvandet, - dels via gødning på markerne, 

dels via nedfald fra luften, så de mere sårbare naturområder fortsat lider skade, f.eks. næringsfattige 

søer, moser og overdrev.  

 

Vi har dog lavet flere høringssvar, f.eks. i en sag, hvor der bliver udledt for meget zink i gyllen. Zink 

stammer fra foder til smågrise, som bliver taget fra soen inden deres mave helt kan klare foderet og der-

for kommer til at lide af diarré eller andre sygdomme.  

 
Oversigt over høringssvar 

- Hallingvej 4, 8370 Hadsten – Endeligt tillæg til § 33 godkendelse til udvidelse af svinehold  

- Faurskovvej 8B, 8370 Hadsten – § 10 afgørelse om tilladelse til etablering af kvæghold  

- Dengsøvej 22, 8860 Ulstrup - § 12 miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug  

- Skjesbjergvej 34 A, 8860 Ulstrup - § 12 godkendelse af svinebrug 

- Bakkevej 29, 8850 Bjerringbro - § 29 afgørelse om skift i dyretype 

- Nørreåvej 4, 8860 Ulstrup - § 12 miljøgodkendelse af svinebrug-   

- Forten 17, 8860 Ulstrup – Tillæg til § 12 miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug-   

- Dyrehavevej 15, 8370 Hadsten - § 10 tilladelse 

- Lyngåvej 37, 8370 Hadsten – Afgørelse om revurdering af kap. 5 godkendelse  

- Stenhøjvej 3, 8450 Hammel - § 11 miljøgodkendelse af svinebrug 

- Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup – Tillæg til § 12 godkendelse af svinebrug 

- Randersvej 245, 8450 Hammel - § 12- miljøgodkendelse af svinebrug 

 

Gyllebeholder på åben mark 

Dertil kommer, at vi har kommenteret en sag om en eksisterende gyllebeholder i det åbne land. Den 

skulle bruges til slam. – Egentlig en OK hensigt, men den skulle aldrig have været anlagt helt udenfor 

eksisterende bebyggelse og der var tinglyst en klausul om nedrivning efter brug for gylle.  

 

Biogas 

Vi har i årets løb beskæftiget os med det nye biogasanlæg ved Fuglsang, ejet af Frijsenborg og har også 

været til møde med virksomheden. Overordnet er vi godt tilfredse med, at der er taget mange gode hen-

syn, - og placeringen er OK. Det eneste, vi er noget ærgerlige over, er det relative brug af majs som 

energikilde, men det er planen, at man fremover vil bruge mere græs fra enge og overdrev, hvilket er 

meget fint for at fremme de mere sjældne arter, som ikke kan klare sig i det meget energirige miljø, der 

er der i dag.. 

 

Andre sager / Klager 

Bådebro ved Gudenåen 

Vi anmeldte sidste år en ulovlig bådebro i Gudenåen ved Ulstrup 

og havde møde med Fredningsnævnet om fremkommelighed på 

Trækstien. Kommunen har efterfølgende givet en lovliggørelse. 

Den har vi påklaget til klagenævnet og afventer en aføgelse.    

 

Udstykning ved 

Engdalsvej i Søften 

Vi har påklaget 

landzonetilladelse til 

en udstykningssag 

ved Engdalsvej i Søften, da vi kunne se at formålet var at 

planlægge for et større byggeri mellem Århusvej og Damsbro 

mose. Det er det område, der senere er foreslået udlagt som 

nyt boligområde i kommuneplanen. Sagen er ikke afgjort.  Vi 

havde et møde med ejer/projektmager, men det gav ikke 

anledning til, at vi ændrede holdning. 

https://www.favrskov.dk/sites/default/files/hallingvej_4_-_endelig_afgoerelse_-_samlet.pdf?token=g843dnA9
https://www.favrskov.dk/sites/default/files/ss_10_tilladelse_-_faurskovvej_8b_8370_hadsten_0.pdf?token=c32VjyPM
https://www.favrskov.dk/sites/default/files/endelig_miljoegodkendelse_af_dengsoevej_22_8860_ulstrup_0.pdf?token=UV0MxVtL
https://www.favrskov.dk/sites/default/files/skjesbjergvej_34_a_-_samlet_afgoerelse_-_140817.pdf?token=_ZqEhxNl
https://www.favrskov.dk/sites/default/files/710_2017_177954_afgoerelse_om_skift_i_dyretype_efter_29-100817.pdf?token=LIKpxYds
https://www.favrskov.dk/sites/default/files/710_2017_177954_afgoerelse_om_skift_i_dyretype_efter_29-100817.pdf?token=LIKpxYds
https://www.favrskov.dk/sites/default/files/710_2017_151165_endelig_12_godkendelse_med_pdf-230617.pdf?token=_Da1d0FO
https://www.favrskov.dk/sites/default/files/endeligt_tillaeg_til_12_miljoegodkendelse_paa_forten_17_8660_ulstrup_0.pdf?token=O9cyyU1o
https://www.favrskov.dk/sites/default/files/ny_revurdering_kap_5_godkendelse_lyngaavej_280417.pdf?token=zwHGB2st
https://www.favrskov.dk/sites/default/files/skjesbjergvej_34_8860_ulstrup_-_tillaeg_til_ss_12_godkendelse_af_svinebrug.pdf
https://www.favrskov.dk/sites/default/files/randersvej_245_8450_hammel_-_ss_12-_miljoegodkendelse_af_svinebrug.pdf
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Frafaldet klage om byggesag ved Søftendalen 

Det skete derimod i en landzonesag om nyt hus i Søftendalens sydvestlige fløj, der skulle ligge tæt på de 

fine overdrev. Vi synes det var placeret meget uheldigt og påklagede sagen, men vi trak sagen tilbage 

efter et møde med ejer og hans rådgiver, da ejer derefter ændrede placeringen lidt, så det blev knap så 

skæmmende og da det så kom indenfor de grænser, man normalt kan få medhold i ved en klagesag.  

 

Vi vil således gerne i dialog i disse sager, da det måske er små ting for bygherren, der gør en stor forskel 

for os. Ofte findes der gode løsninger, så vi alle er tilfredse. 

 

Nyt regulativ/Grødeskæring Gudenåen 

Det er en stående sag, som vi ikke rigtigt kan gøre noget ved lige nu. Der er ofte er store oversvømmel-

ser i Gudenåen allerede fra sensommeren og hele vinteren. Tidligere var det mest i vintermånederne, 

men de mange forekomster af ekstremregn i sensommeren har medført en forskel. Med til sagen hører, 

at der siden 2007 er sket en voldsom opvækst af den invasive art vandremusling i åen, hvilket har bety-

det mere klart vand og dermed mere opvækst af grøde hele vejen over bunden.  

 

Det nuværende regulativ sætter begrænsninger for grødeskæring, og flere politikere vil gerne have det 

ændret, så man kan lave flere grødeskæringer for at fremme afstrømningen. Men det er ikke tilladt ifølge 

regulativet. Desuden er en del af strækningen mellem Silkeborg og Tange sø Natura2000 område som 

ikke må forstyrres. Vi ved også, at vil det være lidt som at tisse i bukserne….. Grødeskæring fremmer de 

planter, der er mest generende (pindsvineknop), mens man ved ”ingen grødeskæring” vil fremme de 

planter, der kun har tynde stængler og hele bladfladen i overfladen, så de ikke bremser vandet så meget. 

Helt overordnet mener vi i DN, at man i stedet skal finde andre løsninger, herunder først og fremmest at 

bremse vandet ved kilderne oppe i agerlandet, - i de lavtliggende arealer, som alligevel er vanskelige at 

dyrke. 

 

Arbejdsgrupper/Projekter 

Grønt Guld 

DN har på landsplan fået en donation til uddeling til projekter 

i lokalafdelingerne, hvor deltagerne skal være over 60 år, 

kaldet Grønt guld. I Favrskov har vi haft tre projekter, hvoraf 

de to er afsluttet nu, nemlig et om etablering af et muldtoilet 

ved shelters-området ved spejderhytterne ved Århusvej ved 

Hinnerup og et om klimaugen, hvor vi fik tilskud til nogle 

arrangementer. Vi har fortsat et åbent projekt i Ulstrup om 

udlægning af grus på en gangsti fra et boligområde ud til 

Trækstien. Her er bevilling og alle tilladelser på plads, men vi afventer at vandstanden i Gudenåen skal 

falde tilstrækkeligt til, at vi kan arbejde derude.. 

 

Sti-projekter / ”Favrskovruten” 

Vi har fortsat en rolle med hensyn til at hjælpe med indkøb og fordeling af materialer til borgergrupper-

nes lokale stiprojekter. Kommunen vil nu genoptage opgaven med at lægge ruterne på nettet på en dy-

namisk måde, så man altid kan finde relevante oplysninger, foldere m.m.  

 

Kæmpe Bjørneklo 

Vores ”Bjørneklo bande” arbejde ufortrødent videre. De områder, som vi startede med for 9 år siden, ser 

fine ud, om end der fortsat popper enkelte planter op hist og her på grund af tilstrømning af frø fra andre 

områder. De nyere områder, som vi har taget ind kræver endnu en særlig stor indsats, f.eks. langs Nor-

ring Møllebæk. Vi har også problemer med tilstrømning af frø opstrøms Bidstrups dele af Granslev å og 

Vore Mølleå. Ved den sidste besøgte vi nogle af lodsejerne, hvor vi antog at problemet stammede fra. De 

pågældende lovede at ændre metode ved at bruge spader i stedet for kemi, da det sidste har en begræn-

set effekt og er uheldigt for vandløbet. 

  

Affaldsindsamling 

Der var igen i år flere lokale grupper, der deltog i den almindelige indsamling af affald i april i år. Især 

skoler og institutioner var aktive. 
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Projekt naturpleje i Favrskov 

Vi har aftalt en konkret opgave i samarbejde med kommunen og Ormstrup gods om pleje af det fattigkær 

med tørvemos, som ligger langs Trækstien i Vejerslev skov. Her er der en del opvækst af birk, som med 

tiden vil skygge de svage planter som soldug, tranebær og kæruld væk, hvis det ikke bliver fjernet. Op-

gaven var ret overkommelig i år, selvom vi ikke kom derud sidste år, men vi skal nok have taget en stør-

re bid af de nærmeste birketræer på å-siden. De kan skæres i småstumper og bruges som underlag på 

trækstien over mosen her. 

 

Landsdækkende projekter 

Flere af vore aktive har deltaget i landsækkende projekter: ”Naturtjek” og ”Giftfri Have”. Læse mere her-

om på DNs hjemmeside. 

 

Medlemstal 

Det aktuelle antal medlemmer er 1032 her inden årsmødet. Det er en anelse under sidste års antal. Tal-

let er netto-antal og dækker over en noget større af- og tilgang. Det vil svinge fra år til år, men vi be-

tragter medlemstallet som ret stabilt. Vi tror at det er vigtigt at være synlige på markedspladser og andre 

arrangementer.  

 

 

 

Deltagelse i Frivillig Favrskov og Annoncering efter aktive 

Vi har deltaget i kommunens arbejde om frivillighed og støttet oprettelse af et Frivilligcenter, hvor vi med 

en plads i bestyrelsen også har sikret, at det grønne område kommer med i billedet. Vi har allerede læn-

ge haft frivilligjob-annoncer på den hjemmeside, der er oprettet hertil har fået flere henvendelser gen-

nem tiden. Det er der også brug for, da der gerne snart skal flere yngre kræfter ind i arbejdet for natur, 

miljø, landskab og klima. 

 

Aktiv indflydelse i DNs organisation 

Vi har også i år været aktive i DNs organisation og deltaget i repræsentantskabsmøder og det østjyske 

samråd, hvor vi leverer en aktiv til formandsposten. Flere af vore aktive deltager i nogle af DNs lands-

dækkende netværk:  

- Landbrugsfagligt netværk,  

- klimanetværket  

- skovnetværk 

- Naturplejenetværk 

- Biodiversitetsnetværk 

- Formidlingsnetværk 

- webredaktør/lokale hjemmesidenetværk 

 

3.  Afrunding  -  Det kommende år 

De vigtigste opgaver er fortsat de løbende faste opgaver med lokale sager, ture, projekter og arbejds-

grupper, som beskrevet ovenfor.  Vi får en opgave med at lære det nye byråd at kende, - og måske vi 

skal invitere politikerne på en udflugt rundt i kommunen for at se de fine naturområder. 

 

Af enkeltsager vil det nok fortsat være de to fredningssager ved hhv. Ulstrup og Lysnet, der kommer til 

at trække mest opmærksomhed. Desuden vil klimaugen i uge 11 og 12 i 2018 komme til at tage en del 

tid, da vi i DN er den bærende kraft i initiativgruppen.  

 

Der er nok at tage fat på, så bare kom med.  

På bestyrelsens vegne  Alfred Borg, Formand  
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