
Velkommen til årsmøde i  
DN Favrskov - 2019 
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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 
 

 Øget interesse for natur, miljø og klima i DK og lokalt 

 Positive politikere og andre interessenter  

 Favrskov som ”Naturkommune” 
 

  … Handler om 

  en naturpolitik   

 

  Som bl.a. har  

  en Strategi for 

  biodiversitet 

Overdrev ved Lysnet / Høgebjerg 

Parti fra Bidstrupskovene 
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Naturpolitik lokalt (2) 

Fællesudtalelse om udtagning af jord til natur 

Landboforeningen Kronjylland og DN Favrskov 
 
 ….. 

  

  Handler  primært  

  om vådområder 

Våde enge ml . Vissing og Galten 
I baggrunden jodopfyldning 
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Fedning af Lysnet: Udsigten 

Indeholder 

 Udsigt og lidt ændrede adgangsforhold 

 

Mangler kvalitet 

 Værdifulde overdrev og skove 

 Større stisystem med forbindelse til andre naturområder 

 

Sagen skal nu i klagenævnet 
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Klimauger uge 13 og 14 - 2020 

• Ca. 1500 deltagere i 2019 

• DN den bærende kraft (igen) 

• Forventer 10-20 events 

• Lige nu program? 

• Kommunen har afsat midler.  

 

Åbning med 
Genbrugskunst 
på InSide 
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§17 stk. 4 Udvalg om transport 

Kommunens udvalg, hvor DN har 

deltaget sammen med andre 

organisationer..   

 

 

 

Bl.a. forslag om  

Dele-El-biler i landsbyerne 
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Naturoplevelser 
Ture & Familiearrangementer 
 Gudenåtur ved Ulstrup 

 Fugletur ved Damsbro (Søften) 

 Blomstertur Røgen præsteskov 

 Gudenåtur Vejerslev skov 

 3 Svampeture: 

 - Hinnerup 

 - Bidstrup 

 - Hammel 

 

 Skovens dag ved Kollerup, Hadsten 

 Naturens dag ved Alling å 

 

 Familiemesser i Hinnerup og Hadsten  
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Viden, holdninger og handlinger 

 6 nyhedsbreve i år 

 Facebook på 5. år 
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Dialog med andre 

 Dialogmøder med kommune 
 

 Dialog med virksomheder og borgere 
 

 Deltage i følgegrupper,  
Grønt råd, Frivilligcenter, §17-udvalg m.m. 
 

 Involvering i projekter 
/partnerskaber 
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Høringssvar – Kommunens planer 

 Lokalplan i erhvervsområde i Søften med 
restriktioner til beskyttelse af grundvand 

 

 Friluftstrategi 

 

 Planstrategi for kommuneplanen 

 

 Midtbyplaner i hovedbyerne 

 



        12 Debatmøder (1) 

Øget Genbrug hvordan? 
 

Indsamlingsorganisationer/genbrugsbutikker,  
samt politikere og Forsyningen 
 
…. I forbindelse med klimaugen 
 

 

I Silkeborg genbruger 
man også  kemikalier 



        13 Debatmøder (2) 

Retablering af råstofgrave 
Med Regionen og kommunerne 
Samt rep. fra LECA-værket. 
 
Hvordan kan man sikre natur efter gravning? 
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Ren og beskyttet natur (1) 

Sager vi har set på  fx. 
 

Kyllingefarm ved Lyngå 

Månegriseprojekt, Svineproduktion 

Jordopfyld – Behov? 

Minivådområder 

Vandløbsoprensninger 
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Ren og beskyttet natur (2) 

Klager til klagenævn mm. 
 

 Lovliggørelse af træterrasse i Gudenåen og 

 Spærring = Brud på fredningsbestemmelser 

 

Nu udsigt til løsning, hvor man går rundt om broen ude 
over åen. 
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Arbejdsgrupper/Projekter 

 Grønt guld:  

      1) Film om Favrskovs natur og  

      2) Vild natur på Fuglebakken  

 Bjørneklobande 

 Tur-gruppe 

 Børnefamiliegruppe 

 Initiativgruppe KlimaFavrskov 

 Naturplejegruppe 

 Sti-gruppe /Favrskovruten 
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Landsdækkende projekter 

 Danmark Planter træer 

 Naturtjek – Biodiversitet nu 

 Fredningstjek 

 Giftfri haver 

 Affaldsindsamling 

 

 

Flere nye på vej fx. 

 Naturfamilier 

 Biodiversitetsambassadører 

 



        18 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 
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Det kommende år 

 Faste arbejdsgrupper, ture  
og sagsarbejde m.m. 

 

Største opmærksomhed kommer der nok om 

 Biodiversitetsstrategi / Naturkommune  

 Fredningen ved Lysnet 

 Klimaugerne i uge 13 og 14 2020 

 Favrskovruterne med nye digitale løsninger 

 

    - Og de mange naturprojekter der er i 
støbeskeen  

 

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

”Bjørnebandit” ved Norring Møllebæk 


