
Velkommen til årsmøde i  
DN Favrskov - 2018 

Favrskov enge / Vissing enge / Galten enge 
Her kommer forhåbentlig igen et stort vådområde med 100 storkepar 
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Dagsorden  

1. Valg af dirigent 

 

2. Bestyrelsens årsberetning 

 

3. Valg af medlemmer og suppleanter til 
bestyrelsen 

 

4. Forslag fra medlemmerne 

 

5. Eventuelt 
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Naturpolitik lokalt 

 En aktiv DN-afdeling 

God kontakt til myndigheder, politikere 
og andre interessenter 
--- møder med PU- og TMU-formænd 

Overdrev ved Lysnet / Høgebjerg 
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Naturpolitik lokalt (2) 

Nye tiltag 

 

 Biodiversitets-strategi 

 Skovrejsning i vandoplande Hadsten og 
Hammel 

 Vådområder Favrskov enge - 

   -  Galten Enge - Vissing enge 
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Nørreåsystemet  
mod øst og vest 

Gudenåsystemet 
Til Randers fjord 

Gudenåsystemet 

Gjern å og  
Søhøjlandet 

Alling å systemet 
Til Randers fjord 

Højdedrag 
Fra Ølst  

Til Mols og  
Kolindsund 

Spørring å  
til Alling å  

Til Egå-systemet 
(Egå Engsø) 

Lysnet  
Bidstrup og  

Favrskov enge 

Granslev  
Og Gjern å 

Frijsenborgskovene 

Llilleå 
systemet 

Søftendalen 
Og ny skov 
Forbindelse 

ud til Lilleåen 

Naturråd skulle give input til 
Grønt DK kort 

Men det blev alene på 
landbrugets præmisser! 
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Klimauger uge 14 og 15 - 2019 

o FN’s verdensmål om klima og bæredygtighed 

o DN bliver den bærende kraft igen 

o Forventer 10-20 events 

o Lige nu arbejdes med program 

o Kommunen har afsat midler 
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2018 - Åbning af Klimaugerne med optog i Hammel 



        8 Klimakunst på InSide  
I samarbejde med Hammel Kunstforening 
Deltagelse af alle billedskoler og Lene Fogtmann 
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Busture:  
skolebørn til ”klima-hotspots” 
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Fredningsforslag  
ved Lysnet  

Fredningsnævnet vil godt frede området,  

men vil ikke prioritere naturarealerne, hvor  

der er flere sjældne arter (bilag 4 arter) 
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Naturoplevelser 
Ture & Familiearrangementer 
 Byrundtur Lyngaa 

 Fugletur Frijsbak 

 Blomstertur Langkær ved Bidstrup 

 Reliktplanter Kollerup Gods 

 3 Svampeture: 

 - Hinnerup 

 - Bidstrup 

 - Hammel 

 Skovens dag i Egedalen ved Hammel 

 Naturens dag ved Dannebrogspladsen i 
Ulstrup 



        12 Oplevelsesaftner/debatmøder 

Debatmøde om Genbrug 
 
- med deltagelse af politikere og 
embedsmænd fra ”Forsyningen”.. 
Og gæst fra Silkeborg genbrugsplads 
 
I forbindelse med klimaugen..  
 
 
(Der bliver mere af samme tema i 2019 
  med FNs verdensmål i fokus )  
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Markedsdage 

 Børnedag i Hinnerup 

 Hadsten familiemesse 

 Frivillig fredag på Inside i Hammel 
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Viden, holdninger og handlinger 

 4 nyhedsbreve igen i år 

 Facebook på 4. år..  
 --Nu med støtte fra Sekr. til at holde den mere levende. 

 Vi skal også i gang med de andre sociale medier 
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Dialog med andre 

 Dialogmøder med kommune 

 Dialog med virksomheder  
og borgere 

 Deltage i følgegrupper,  
Grønt råd, Frivilligcenter m.m. 

 Involvering i projekter 
/partnerskaber 

 

 

 

 

 

Aktuelt også møde med LECA-værket om lokalplan 

Energioverskud og forbrænding af farligt affald 

Træer stod til fældning ved 
Odinsvej i Hadsten 
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Høringssvar – Kommunens planer 

 Lokalplan i erhvervsområde i Søften med 
restriktioner til beskyttelse af grundvand 

 

 Aktuelt: Friluftstrategi 

Vi fik flere ting med i den aktuelle for 2017-18 

Arbejder p.t. på forslag til den nye for 2019-20 

           Deadline 31/12 2018 

 

 Planstrategi for kommuneplanen kommer nu 

Her vil det grønne område nok fylde meget jf. 
indledningen 
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Ren og beskyttet natur 

Klager til klagenævn mm. 
 

 Lovliggørelse af træterrasse i Gudenåen og 
Brud på fredningsbestemmelser ved Trækstien 
 

 Landzonesag Engdalsvej i Søften 
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Arbejdsgrupper/Projekter 

 Grønt guld: Trækstien ved Ulstrup 

 Skovgruppe 

 Bjørneklobande 

 Turgruppe 

 Børnefamiliegruppe 

 Klimagruppe / Initiativgruppe KlimaFavrskov 

 Naturplejegruppe 

 Sti-gruppe /Favrskovruten 
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Landsdækkende projekter 

 Naturtjek – Biodiversitet nu 

 Fredningstjek 

 Giftfri haver 

 Affaldsindsamling 

 Underskrifter for rent drikkevand 

 

 

 

Flere nye på vej fx. 

 Naturfamilier 

 Marin DNA-indsamling 

 Biodiversitetsambassadører 

 



        20 Aktiv i org. 
på landsplan 

 Deltagelse i samråd  
og Repræsentantskab 

 

 Interne høringer 

 

 Landsdækkende netværk 

 klimanetværket  

 skovnetværket 

 Naturplejenetværket 

 Biodiversitetsnetværket 

 Formidlingsnetværket 

 Lokale hjemmesider netværk 
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Medlemstal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimeligt stabilt som på landsplan 

 

Store +/-’er, så det kræver nogen hverveindsats 

Sjældent at folk kommer af sig selv 

Favrskov 
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Det kommende år 

 Faste arbejdsgrupper, ture  
og sagsarbejde m.m. 

 

Største opmærksomhed kommer der nok om 

 Fredningerne ved Gudenå og Lysnet 

 Klimaugerne i uge 14 og 15 2018 

 Favrskovruterne med nye digitale løsninger 

 Kommunens Planstrategi for den næste kommuneplan 

          - Og de mange naturprojekter der er i støbeskeen  

 

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

 


