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Beretning ved årsmødet den 20. november 2018 
 

1. Indledning – Den lokale naturpolitiske situation og DNs indsats 

Vores afdeling hører fortsat til gruppen af de mest aktive DN-afdelinger i landet og arbejder målrettet for 

at være det. Hertil bruger vi bl.a. et årligt møde om strategi og handlingsplaner for afdelingen, hvor vi 

også tager eventuelle samarbejdsspørgsmål op til debat. 

 

Vi mærker nu, at der blandt unge mennesker er ved at komme en forståelse for arbejdet med natur, 

miljø og klima og har således oplevet flere henvendelser om at være aktiv i arbejdet, enten i DN eller i 

initiativgruppen KlimaFavrskov, som vi er en del af. (Se mere nedenfor) 

 

Møder med politikere og embedsmænd 

Vi mærker også en større interesse hos politikerne for den grønne dagsorden, så partierne lige nu 

nærmest er ved at overgå hinanden i gode forslag. Om det er den generelle tendens i samfundet eller 

vores indsats med møder om partiprogrammerne forud for kommunevalget, eller det er kommunens lave 

score på Naturkapitalindekset (- eller bare det forhold, at der er flere statslige midler at hente til 

naturprojekter ), kan man nok ikke afgøre præcist, men vi tror på muligheden for et bedre samarbejde 

med politikere og embedsmænd, end vi har haft tidligere, hvor DN har haft et noget uheldigt omdømme 

hos nogle politiske partier 

 

Vi har nu også aftalt en gang imellem at mødes med formændene for hhv. Planudvalget og Teknik- og 

miljøudvalget, samt ledelsen i kommunens afdeling for Teknik og Kultur / Naturafdelingen for at tage 

emner op på forkant, hvis der kan være noget af fælles interesse, herunder også noget, som vi kan være 

kritiske overfor eller omvendt. 

 

 

Biodiversitetsstrategi og Nye Naturområder 

Byrådet har nu besluttet at lave en 

biodiversitetsstrategi. Det har vi manglet længe, da 

det vil være med til at give gode argumenter i de 

sager, hvor værdifuld natur er i spil og samtidig pege 

på nye naturtiltag. Biodiversitetsstrategien kan være 

med til at sikre, at det også betyder mere vild natur. 

Det vil fx passe meget godt med de igangværende 

bestræbelser for naturgenopretning af Favrskov 

Enge, Galten enge og andre vådområde- og 

vandløbsprojekter. Og frem for alt ved nye 

skovrejsningsprojekter, som vi også hører om nu i 

forbindelse med grundvandsbeskyttelse i de 

resterende vandoplande for Hadsten og Hammel, - 

således som det er gjort ved Hinnerup.  

 

Naturråd  

Kommunernes opgave med udpegning af Grønt Danmarkskort som et naturtema i kommuneplanen blev 

stadfæstet i 2016. Kommunerne blev i den forbindelse pålagt at oprette lokale naturråd, som i løbet af 

det første halvår af 2018 skulle bistå med udpegningen. Vi deltog med én repræsentant fra DN i det 

Dødt ved i Bidstrupskovene, hvor ejeren har 
sans for at bevare dele som naturnær skov 



 

Naturråd, som omfatter kommunerne Syddjurs, Norddjurs, Randers og Favrskov. Arbejdet skulle være 

afsluttet 15. juli 2018.  

I rådet var der meget stor uenighed om opgaven, - om hvad, der er nødvendigt for at sikre, at 

eksisterende natur og ny natur kunne bindes sammen i dette store landsdækkende naturnetværk. Rådet 

var sammensat så landbrugets organisationer var i flertal. Og de gennemtrumfede deres model, som vi 

ikke mente levede op til opgavens krav, men alene varetog erhvervets interesser på naturens 

bekostning. Derfor gik Dansk Ornitologisk forening, BLAK samt Danmarks Naturfredningsforening 

sammen om en mindretalsudtalelse.  

 

Syddjurs kommune, som sekretariatskommune har imidlertid 

først afsluttet og fremsendt afrapportering til kommunerne her 

i starten af november. Forsinkelsen skyldes ikke alene, at der 

desværre var meget stor uenighed om opgaven, men også at 

der bag kulissen foregik en debat om afrapporteringsformen. Vi 

godkendte en samlet rapport den 24. august – hvor 

mindretalsudgaven var indarbejdet i dokumentet – men, 

desværre har stærke kræfter bevirket at mindretalsudtalelses 

nu kun har form af et appendiks. Som retningslinjerne er 

fremsendt består GDK næsten udelukkende de områder som 

landbruget ikke kan få arealstøtte til. Vi håber for naturens skyld, 

at de berørte kommuner tager sig tid at læse mindretalsudtalelsen 

også. 

 

Man kan sige, at behovet for denne rapport måske heller ikke er så stort her i Favrskov, da man allerede 

har arbejdet en del med emnet og lagt det ind i den kommuneplan, som nu er vedtaget. Det skete bl. a. i 

dialog med os i DN Favrskov, idet vi allerede i januar 2017 sendte forslag til Favrskov kommune. 

Løsningen var i god overensstemmelse med opgaven, så vi håber, at kommunen fastholder det spor, 

man er på allerede. Også her vil biodiversitetsstrategien være en god ledetråd. 

 

 

Klimauge 2017 og 2018 .. og igen i uge 14 og 15, 

2019 

Det var rigtigt godt, at byrådet besluttede at bidrage 

til klimaugerne i marts 2018. Der kom et meget fint 

program ud af det med mange arrangementer og over 

1000 deltagere. DN stod for flere af arrangementerne. 

Se mere herom nedenfor i resultater i året.  

 

DN Favrskov indgår igen i initiativgruppen 

KlimaFavrskov, som skal stå for klimauger i 2019, 

dvs. ugerne 14 og 15. Vi håber, at mange af vore 

medlemmer vil støtte op omkring arrangementerne.  

Interesserede kan kontakte DN Favrskov eller 

initiativgruppen via facebook.com/klimafavrskov. 
Start på Klimauger 2018 
Med optog gennem Hammel 
  

Fredningsforslag ved Lysnet og ved Gudenåen 

Vort fredningsforslag for Lysnet er nu under afgørelse i 

Fredningsnævnet.  Vort forslag blevet meget beskåret, så 

nogle værdifulde overdrev ikke længere er med i det 

endelige forslag. Det skyldes primært, at Favrskov og 

Randers kommuner ville efterkomme protester fra 

lodsejerne. Det er ærgerligt og lidt underligt, da kommunen 

ved en fredning ville få meget nemmere ved at få indgået 

de nødvendige aftaler om at sikre overdrevene med 

ordentlige erstatninger. Vi ved, at det netop har været 

Fint overdrev ved Lysnet. der nu er truet 

Kortet her var DNs input til 
kommunen 

https://www.facebook.com/KlimaFavrskov/


 

meget vanskeligt, at få aftaler i stand om et tilgrænsende område, som desværre fortsat er meget 

nødlidende. 

 

Her ville det også have været godt at have biodiversitetsstrategien, da det ville have været et godt 

argument for at medtage naturhensynene på Lysnet. Men vi kan dog fortsat håbe, at Planklagenævnet vil 

omgøre Fredningsnævnets forventede afgørelse og medtage dem alligevel. 

 

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

stillet i bero nu, da Favrskov kommune selv vil forsøge at indgå frivillige aftaler med lodsejerne. Vi ved, 

at der har været afholdt møder med disse, men kender ikke resultatet af forhandlingerne. Hvis det bryder 

helt sammen, har vi mulighed for at genoptage sagen, og vi forventer, at kommunen så vil være med. 

 

 

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.  
 
Vi har i årets løb haft 7 ture med i alt ca 300 deltagere. 

21/4   Byrundtur Lyngaa 

31/5   Fugletur Frijsbak 

17/6   Blomstertur Langkær 

18/6   Reliktplanter Kollerup Gods 

29/9   Svampetur Hinnerup 

29/9   Svampetur Bidstrup 

30/9   Svampetur Hammel 

 

 

Andre arrangementer for familier m.m. 

Søndag den 6. maj, Skovens dag i Egedalen i Hammel 

Det var en fin dag med godt vejr og mange besøgende på 

vort lille naturløb og ved bækken, hvor man undersøgte 

krible-krabledyr. 

 

Søndag den 8. september Naturens dag: Naturjagt ved Dannebrogspladsen i Ulstrup. Her var vejret ikke 

med os, så det blev desværre ikke så godt besøgt, selvom der var andre aktiviteter i området samme 

dag.  

 

Både Skovens dag og Naturens dag blev afholdt i samarbejde med naturvejlederen og andre 

organisationer i kommunen, herunder Det Danske Spejderkorps. DN Favrskov deltager i en styregruppe, 

som står bag planlægning af kommende fælles aktiviteter og der er allerede planlagt et 

koordineringsmøde for Skovens Dag 2019.  Dansk Skovforening og Nordea fonden har de tidligere år 

stået bag arrangementet og bidraget med fælles hjemmeside, materialer, råd og vejledning med meget 

mere. Men, desværre er dette samarbejde ikke fortsat i 2019. Vi forventer dog at afholde Skovens Dag i 

Favrskov alligevel. 

 

Oplevelser, foredrag, debat m.v.   

Vi har i årets løb haft 4 arrangementer ud over årsmødet. Det var i forbindelse med klimaugerne i marts, 

hvor DN selv stod for disse arrangementer: 

- Klimaskovtur i Himmerigskoven med Naturvejleder Jan Kjærgaard, Naturstyrelsen 

- Offentligt møde om Projekt Favrskov enge, hvor kommunen prøver at naturgenoprette de store 

åbne engstrækninger mellem Hadsten, Lerbjerg, Vissing og Galten. DN har ikke opgaver i selve 

projektet. 

Reliktplante ved Kollerup:  
Bleg kongelys 



 

- Energitjek i Landbruget. – Et projekt i 

samarbejde med Favrskov kommune.   

Målgruppen var økologiske landmænd, da 

der allerede har været mange tilbud til de 

konventionelle brug. Desværre måtte 

arrangementet aflyses på grund af for få 

tilmeldte, men de, der var tilmeldt, har nu 

fået et direkte tilbud om energitjekket og 

gennemført det.  

- Busture for 330 skolebørn til udvalgte 

klima-hotspots i kommunen.  Vi besøgte 

en vindmølle, et biogasanlæg, et 

solcelleanlæg og en afvandet mose med 

det resterende 4 m tykke tørvelag 

/kulstoflager (Galten enge) 
 

 

 

Offentlige arrangementer, messer, markedsdage o.l. 

 Vi har ikke haft kræfter til at deltage i de sædvanlige markedsdage og familiemesser mm i år. Efter at 

vores tovholder på disse arrangementer døde i efteråret 2017, har vi ikke kunnet finde nye hertil. 

 

 

Viden, holdninger og handlinger 

 

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

Vi har fortsat rimelig kontakt med pressen, selvom de ikke altid tager vore pressemeddelelser. Vi 

overvejer, om vi fortsat i samme omfang skal bruge annoncer i de trykte aviser (ugeavisen), da mange, 

især de unge, slet ikke læser den, men alene bruger sociale medier. Vi vil dog fortsætte en tid endnu, da 

vi fortsat tror, at mange i målgruppen og af vore medlemmer læser ugeaviserne.  

   

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

hjemmeside under nyheder.  

 

Vores Facebookside har været ret godt opdateret, men vi skal blive bedre til at promovere den og dele 

den.  Vi skal også i gang med de andre sociale platforme for at få større synlighed hos den unge del af 

befolkningen, som ikke læser lokalavisen. 

 

Vi vil meget gerne have kommentarer og ideer til både hjemmeside, nyhedsbreve og facebooksiden. 
 
 
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 vi så bedre kan tage kommunikationen op, hvis der er spørgsmål.  

 

Som nævnt i indledningen har vi i år haft møder med formanden for Planudvalget, direktøren for Teknik 

og Kultur – og den nye chef for Natur og miljø,  og nu også aftalt, at mødes med formanden for Teknik- 

og Miljøudvalget for at fremme den løbende dialog. 

 

Kommunens, Regionens og Statens planer 

Vi søger indflydelse på kommunens planer for at styrke natur, miljø og klima og har indgivet høringssvar 

i nogle sager, bl.a. i forbindelse med lokalplaner og med Friluftsstrategien.  

 

I Søften har vi sendt anbefalinger om særlige restriktioner for et erhvervsområde for at beskytte 

grundvandet der. Kommunen efterkom ikke hele vores anbefaling, men strammede alligevel væsentligt 

op på bestemmelserne. I Favrskov som andre steder i Danmark er vores grundvand under pres. 

Skolebørn ser på 4 m tykt tørvelag under en 
drænet eng 

http://favrskov.dn.dk/nyheder/nyhedsbreve/
https://www.facebook.com/DanmarksNaturfredningsforeningFavrskov


 

 

P.t. har Regionen også en Udviklingsstrategi i høring. Vi sendte sidste gang et langt høringssvar i regi af 

Samrådet for DN-afdelinger i Østjylland. Det vil vi nok gøre igen, men oplægget er meget overordnet og 

ser ret fornuftigt ud, da man lægger meget vægt på bæredygtighed. Det er vigtigt, da kommunerne til en 

   vis grad skal leve op til den i deres kommuneplaner. 

 

I Hadsten gik vi ind i en sag om fældning og delvis genplantning af skov 

ved Odinsvej. Her fik vi på et møde med kommunens afdeling for 

Vej&Park på stedet en aftale om ikke at fælde alle træer, men alene 

nogle få udvalgte problemtræer. Derimod kunne vi ikke standse 

fældning af et stort kastanjetræ i Søften. 

 

Lige for tiden ser vi på en lokalplansag for LECA-værket og på det store 

energiforbrug, der er. Det optager os en del, at man ikke udnytter 

overskudsvarmen derfra. LECA-værket bruger væsentlig mere energi 

end nogen anden virksomhed i kommunen og er også ved at omlægge 

til mere bæredygtige brændsler, herunder affald, som ikke kan bruges 

andre steder pga. forureningsfaren. Det kan LECA værket måske løse, 

men med hjælp fra vores ekspert i Sekretariatet undersøger vi for tiden 

om det holder vand. 

 

Kommunens Friluftstrategi 
Vi arbejder lige for tiden med forslag til handleplan / projekter til kommunens friluftstrategi 2019-20, 

hvor der er deadline den 31. december. Vi har 

tidligere sendt forslag til handleplanen for 2017-18 

og fået flere projekter optaget, f.eks. Stiforbindelse 

ved Hagenstrup møllebæk, Forundersøgelse af 

rekreativ sti Hinnerup-Hadsten i Lilleådalen. Og 

generelt styrkelse af formidlingen omkring 

Favrskovruterne. 

 

Fremover ser politikerne gerne en fælles indstilling 

fra Grønt råd, så der skal vi satse i første runde. 

 

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, som tidligere nævnt, også i år deltaget i 

et Naturråd i samarbejde med andre grønne 

organisationer i Randers, Syddjurs og Norddjurs kommuner. 

 

Klima 

Vi deltog som drivende kræfter i initiativgruppen KlimaFavrskov, som gennemførte en klimauge for alle 

virksomheder, institutioner og private, der kan byde ind med noget. Se indledningen og afsnit om 

arrangementer. 

 

Debatarrangementer 

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

 

Vi har haft en debataften ud over årsmødet, eller rettere en høring om genbrug af affald med deltagelse 

af politikere, Favrskov Forsyning og kommunen. Det kom op at stå med ret kort varsel, så kun få 

politikere kunne komme.   

 

Vi vil dygtiggøre os  

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

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

Bølmen er kilden til Hagenstrup 
møllebæk, hvor vi også har foreslået 
adgang med formidling 



 

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 og våde marker, som er potentielle til naturgenopretning. 

- Udækket markmødding i skov 

 

Sager  

Husdyrbrug og miljø 

Vi kan kun forholde os til husdyrbrug og kun til forurening fra stald og lager, som kommunen skal 

vurdere og give tilladelse til. 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 stort set forholdt os til alle større miljøgodkendelser med udvidelse af husdyrbrug og indsendt 

høringssvar. Høringssvaret indgår i den endelige miljøgodkendelse, uanset om vi har fået medhold eller 

ej. Høringssvarene har af og til givet anledning til rettelse af faktuelle fejl, og i ét tilfælde i det forløbne år 

til indføjelse af krav (”vilkår”), som kommunen havde glemt. 

 

Men ellers gør vi, hvad vi kan for at bekæmpe landbrugets brug af sprøjtegifte, som er til stor fare for 

vort grundvand, ligesom det medfører en monokultur med uddøen af insekter, fugle og dyr knyttet til det 

åbne land. Vi gør det bl.a. ved anbefaling af økologisk landbrug. 

 

Andre sager / Klager 

Bådebro ved Gudenåen 

Vi anmeldte sidste år en ulovlig stor og høj træterrasse/bådebro i Gudenåen ved Ulstrup i firhold til å-

beskyttelseslinjen og landzonebestemmelsernen. Kommunen har efterfølgende givet en lovliggørende 

tilladelse. Den havde vi påklaget til klagenævnet og har netop fået en aføgelse, der giver kommunen 

medhold. Eller rettere ejeren medhold, da vi tabte sagen fordi kommunen ikke havde skredet ind 

rettidigt, så ejer angiveligt var i god tro. Det finder vi meget uheldigt, da det er en anseelig bro, vel at 

mærke til privat formål.  Det skal nævnes, at der havde været en mindre og lavere bådebro der i 

forvejen, men den nye er altså væsentligt større.  

 

Desuden udgjorde broen en spærring af Trækstien. Den side af sagen er nu under behandling i 

Fredningsnævnet, da det er imod fredningsbestemmelserne for stien.  

 

Til gengæld vandt vi en landzonesag for et område ved Engvej i Søften.  

 

Arbejdsgrupper/Projekter 

Grønt Guld 

DN har på landsplan fået en donation fra 

VELUX-Fonden til uddeling til projekter i 

lokalafdelingerne, hvor deltagerne skal være 

over 60 år, kaldet Grønt guld. I Favrskov har vi 

haft 4 projekter, nemlig et om etablering af et 

muldtoilet ved shelters-området ved 

spejderhytterne ved Århusvej ved Hinnerup og 

to om klimaugerne, hvor vi fik tilskud til nogle 

arrangementer f.eks. penge til bus-ekskursioner 

for skolebørn. Vi har nu også afsluttet et projekt 

i Ulstrup om udlægning af grus på en gangsti fra 

et boligområde ud til Trækstien. Det var et fint 

samarbejde med lokale kræfter i området. 

 

Det har ikke været muligt at søge Grønt Guld 

Indvielse af adgangssti til Trækstien  
– Et Grønt guld projekt 



 

puljen i 2018, men der er udsigt til at der kommer nye midler i 2019. 

 

Skovgruppe 

Vi har en gruppe der arbejder med skovemner og indgik i arbejdet med Naturstyrelsen om indretning af 

de nye store skovpartier ved Himmerigsskoven. 

 

Sti-projekter / ”Favrskovruterne” 

Favrskov kommune har nu revitaliseret projekt ”Favrskovruterne”. DN er repræsenteret i en 

arbejdsgruppe, der ud over kommunens repræsentanter også omfatter landsbyrådenes sekretær og 

interesserede borgere. Der er nu efterhånden indsamlet viden om eksisterende stier, så de kan 

ajourføres på nettet, evt. herunder download af beskrivelser. Der arbejdes desuden med et nyt 
digitaliseringsprojekt (app for android og iOS) så man altid kan finde relevante oplysninger, foldere m.m. 

DN har også fortsat en rolle med hensyn til at hjælpe borgergrupperne med etablering af nye ruter, 

herunder indkøb og fordeling af materialer mm.  

 

Se det eksisterende materiale på www.udinaturen.dk    

 

Kæmpe Bjørneklo 

Vores ”Bjørneklo bande” arbejde ufortrødent 

videre. De områder, som vi startede med for 

10 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 tog ind for 3-4 år siden 

krævede en særlig stor indsats i starten, f.eks. 

langs Norring Møllebæk, men vi oplever nu at 

det hjælper meget.  

 

Vi har fortsat problemer med tilstrømning af 

frø opstrøms Bidstrups dele af Granslev å og 

Vore Mølleå. Ved den sidste besøgte vi sidste 

år 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 begrænset effekt og er uheldigt for vandløbet, men kan se at der 

igen i år stod flere planter med skærme, så det har ikke virket. 

  

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. 

 

Projekter med naturpleje i Favrskov 

Vi har tidligere aftalt en 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. Opgaven var ret 

overkommelig sidste år og vi var der ikke i år, 

men skal givet vis derud igen denne vinter eller 

forår.  

 

Vi har nu også valgt at gå ind i pleje af to andre 

områder, nemlig i Urmosen ved Hammel, hvor 

målet er at sikre betingelser for 

Bjørneklojagt langs Voer Mølleå. Fantastisk sted. 

Optrækning af små birketrøer i fattigkær 
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moseperlemorsommerfugl og ved Lynghøj ved Selling, hvor opvækst truer hedevegetationen og ikke 

mindst planten djævelsbid. Denne er værtsplante for sommerfuglen hedepletvinge, som er sjælden og 

som derved får mulighed for at komme hertil (igen?).  

 

Landsdækkende projekter 

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

herom på DNs hjemmeside. 

 

Medlemstal 

Det aktuelle antal medlemmer er 1025 her inden årsmødet. 

Det er næsten samme antal som sidste år. Tallet er netto-antal 

og dækker over en noget større af- og tilgang. Det vil svinge 

fra år til år, men vi betragter medlemstallet som ret stabilt.  

 

 

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 længe haft frivilligjob-annoncer på den hjemmeside, der er oprettet hertil. Vi har fået flere 

henvendelser gennem tiden. Aktuelt har vi tre nye aktive, der har kontaktet afdelingen den vej igennem. 

De er nu tilknyttet som ad hoc medlemmer af bestyrelsen og tager sig af nye sager for derved at få en 

indføring i de ofte ret komplicerede sager, vi tjekker. Vi håber det lykkes at give dem en god og 

tilfredsstillende oplevelse af at være med, så vi med tiden kan få flere yngre kræfter ind i bestyrelsen.  

Gennemsnitsalderen er temmelig høj. 

 

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 indtil i foråret leverede en aktiv til formandsposten. Flere af vore aktive deltager i nogle 

af DNs landsdækkende 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 

arbejdsgrupper, som beskrevet ovenfor.   

 

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 14 og 15 i 2019 komme til at tage en del 

tid, da vi i DN fortsat er den bærende kraft i initiativgruppen, samt videreudvikling af Favrskovruterne, 

hvor vi skal være aktive medspillere til nye digitale løsninger.  

 

Kommunen starter nu også på sin ”Planstrategi” for næste kommuneplan. Her forventer vi at det grønne 

område kommer til at fylde meget, jf. indledningen, så vi skal være på mærkerne. 

 

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

 På bestyrelsens vegne   

 Alfred Borg, Formand 


