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DN Silkeborgs Årsberetning 2019 
Onsdag d. 13. november 2019.  

Velkommen til Årsmødet i DN Silkeborg.  

Hvem er vi og hvad er vores mission. 

Kort præsentation af bestyrelsen. 

Formand: Pernille Ingemann 

Næstformand: Chresten Dyhre 

Referent: Anne Ulriksen Dybkjær  

Suppleant: Willy Retvig 

Øvrig bestyrelse: Benny Jensen, Svend Thorup, Ingolf Gribsholt, Søren Snehøj Nielsen, Bjarne Møller-

Madsen, Peder Størup. 

DNs formålsparagraf: 

Stk. 1. Foreningens overordnede og langsigtede mål er, at Danmark bliver et bæredygtigt samfund med et 

smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø. 

Stk. 2.  Foreningen vil virke til gavn for Danmarks natur og miljø og for befolkningens mulighed for gode 

naturoplevelser. Derfor arbejder foreningen bl.a. med følgende områder: 

Naturbeskyttelse  

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

fredninger og påvirkning af lovgivningen arbejder foreningen for at bevare, pleje og genoprette levesteder 

for dyr og planter og for at sikre landskaber, geologiske dannelser, kulturhistoriske spor samt områder, der 

på grund af deres beliggenhed kan have rekreativ interesse. 

Miljøbeskyttelse  

Foreningen arbejder for, at produktion, forbrug, transport, affaldshåndtering og andre menneskelige 

aktiviteter foregår på en måde, der skader naturen og miljøet så lidt som muligt. Foreningen arbejder for at 

sikre naturen og befolkningen mod forurening af vand, jord og luft, herunder lys- og støjforurening. 

Planlægning  

Foreningen arbejder for, at planlægningen på det lokale, regionale og nationale plan i videst  

muligt omfang tager hensyn til natur og landskabsværdier og integrerer hensynet til en bæredygtig 

udvikling. Foreningen arbejder for en skarp adskillelse mellem by og land, og for at udformning og placering 

af nye anlæg i det åbne land sker under størst mulig hensyntagen til de landskabelige og kulturhistoriske 

værdier 

Adgang til naturen  

Foreningen arbejder for at sikre og forbedre befolkningens adgang til at færdes og opholde sig i naturen 

under hensyntagen til dens sårbarhed. 

Lovgivning  
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Foreningen arbejder for, at den natur- og miljørelaterede lovgivning har et højt beskyttelsesniveau, og at 

reglerne håndhæves og administreres konsekvent. 

Oplysning  

Foreningen arbejder for, at befolkningen får en generel viden om naturen og sammenhænge i naturen, og 

at befolkningen gennem oplevelser og viden bliver bevidste om værdien af natur- og miljøhensynet i deres 

dagligdag. 

 

På landsplan er der 131.000 medlemmer af DN. I Silkeborg kommune er der 1606 medlemmer af DN. Af 

disse er 10 aktive i bestyrelsen og 5 tilknyttet som ad hoc medlemmer. Sidstnævnte er: 

Anders Rasmussen, Erik Balle, Susan Orvokki Eskildsen, Bo Ryge Sørensen og Dea Baden. 

Som udgangspunkt arbejder bestyrelsen 100 % frivilligt og ulønnet. Vi har begrænsede ressourcer, men 

forsøger så vidt muligt at behandle de mellem 800-1000 sager som hvert år lander på vores 

arbejdsplatform Podio.  

Derudover bliver vi jævnligt kontaktet af borgere (såvel medlemmer som ikke medlemmer af DN) som 

ønsker vores bistand. Vi hjælper naturligvis gerne, men kun i det omfang vores frivillighed formår. Hvilket vi 

forventer, at vores medlemmer og andre respekterer og har forståelse for. Vi afholder bestyrelsesmøde 

ca.1 gang om måneden. Enten privat eller i Medborgerhuset i Silkeborg. Derudover deltager vi i møder i Det 

Grønne Råd i Silkeborg kommune, samt Repræsentantskabsmøder og Samrådsmøder i DN-regi. Vi deltager 

løbende i Fredningsbesigtigelser med fredningsnævnet. De enkelte fredningsbesigtigelser tager Benny og 

Ingolf sig af.  Vi arrangerer og afholder offentlige ture og kampagnedage.  

Straks efter sidste kommunalvalg skrev vi et velkomstbrev til de nye politikere hvor vi bla. indbød til 

fremtidig dialog og vidensdeling inden for vores arbejdsfelt. Det er lykkedes godt de sidste par og det vil vi 

gerne sige mange tak for. 

 

Med rette vil jeg, ligesom sidste år, kalde dette år for DIALOGENS år. Et år med 

gode dialoger internt i bestyrelsen og med sekretariatet, og eksternt med vores 

medlemmer, andre grønne foreninger, kommunen og politikerne. 

 

Siden sidste årsmøde tirsdag d. 13. november 2018.  

I kronologisk rækkefølge. 

November: 

17. – 18. Repræsentantskabsmøde i Kolding. Benny deltog og har kun rosende ord tilovers for vores nye 

Præsident.  

27. Møde i Partnerskabet om Trækstien. Pernille 

December: 
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er blank. Måske har jeg glemt noget? 

Vi skulle have afholdt vores traditionelle hyggelige julefrokost (i øvrigt eneste ”betaling” for årets arbejde) 

men da det var umuligt at finde en dato til arrangementet, valgte vi at lave en sommerudflugt i stedet for. 

Januar: 

22. Bestyrelsesmøde i Medborgerhuset. 

Herunder formel konstituering af bestyrelsen. 

JF. Dagsorden og referat: 

Hvilke sagstyper er vigtige, hvilke er på grænsen og hvilke kan/skal vi nedprioritere: 

”Det er godt med de sager hvor vi har nogle med lokalkendskab til sagerne. Events er gode til at skabe 

opmærksomhed på og sjove at lave. Møde med politikerne vil øge kendskabet til os og er en mulighed for 

at præge processen for planlægning. Årets tema-fokus på søer” 

Sager på dette møde: 

Vi har fået en henvendelse fra De Radikale om vi kan hjælpe med at udpege hvilke områder i kommunen, 

der har særlig miljømæssig interesse. Vi nævner fokus på kommunens skove, kommunens søer og 

kommunens vandløb. 

Vi præsenteres for et tidligt udkast til Bike Park Layout, der er planlagt til at skulle være i det grønne 

område umiddelbart vest for Nørreskov Bakke. Holdningen er overvejende, at vi er positive, men også at vi 

afventer noget mere konkret før vi reagerer yderligere. 

Sejs Søvej 90. Der er bygget to platforme ud i søen som vi mener er ulovlige. Vi har skrevet til Teknik og 

Miljø og fik det svar tilbage, at vi kunne klage til Klagenævnet. 

Vi er enige om at fortsætte med at rette fokus på søerne, herunder broer og bådes antal og størrelser.  

27. Vinterfugletur ved sø og å. Tur til Sminge Sø, hvor vi fra fugletårnet bl.a. kunne se, at der lå en del 

vandfugle på søen. 

Bl.a. flokke af hvin- og troldænder, lille lappedykker, enkelte stor skalleslugere, mange gråænder,  

en del fiskehejrer, rastende skarver i træer langs søen og en del knopsvaner. Derudover sås en enkelt 

fjeldvåge samt en blå kærhøg, der kom flyvende lige forbi fugletårnet. 

Sidst på dagen ankom en flok på anslået 1000 stære ind over søen. Fuglene var på vej mod natte- sæde i de 

rørskovspartier som omgiver søen. Mens dagslyset langsomt forsvandt ankom flokke af sangsvaner til 

overnatning på søen. I alt taltes 129.  Disse blev efterfulgt af en stor flok grågæs som også gik til 

overnatning på søen. I det hele taget en stemningsfuld eftermiddag og aften med gode fugleoplevelser til 

de i alt 15 fremmødte turdeltagere. Turen var i samarbejde med DOF og turleder var Bo Ryge Sørensen.  

29. Møde i Partnerskabet om Trækstien. Pernille 

 

Februar: 

7. Dialogmøde med kommunen og udvalgsformændene Hans Okholm og Claus Løwe.  
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Emner var: Byggeri indenfor søbeskyttelseslinjen, herunder Impala-grunden, Søhaven, trailcenter i 

borgmesterhaven og ny placering af Jorn museet. 

 

19. Bestyrelsesmøde i Medborgerhuset.  

JF. Dagsorden og referat: 

 

Forslag om MTB-spor i Østre Kejlstrup skov. På længere sigt er der tale om at lave et konkurrence-MTB-

spor. Der er ikke planer om at der skal være MTB i den gamle dyrehave på den anden side af motorvejen. 

 

Vi modtager løbende henvendelser ang. Søhaven fra mange, der støtter op om vores arbejde i området og 

er taknemmelige for vores klage. Vi har intentioner om at klage til klagenævnet hvis/ når der søges 

dispensation for 3. gang.  

 

Marts: 

10. Danmarks Naturskove. Turen fandt igen i år sted i Silkeborg Nordskov. Skoven rummer bl.a. en række 

gamle bøgebevoksninger der i.h.t. til Naturskovsstrategien er udpeget som særlige interesseområder og 

som fremadrettet enten skal ligge urørt eller drives med gamle driftsformer som f.eks. plukhugst. 

På turen fik de fremmødte fortalt om de gamle naturskovområders biologiske betydning for en række 

beskyttelseskrævende fugle- og pattedyrearter. Arter som især er knyttet til de flere hundredårige gamle 

bøgebevoksninger der findes i Nordskoven og i de øvrige skovområder, som i dag forvaltes af 

Naturstyrelsen Søhøjlandet. Generelt rummer disse gamle skovområder nogle af landets største 

koncentrationer af naturskovsrester og en bemærkelsesværdig høj koncentration af de biologiske værdier, 

som på landsplan skal sikre og beskytte den biologiske mangfoldighed i disse skovområder. 

I området omkring Sokær og Korsdalshus findes en større sammenhængende bevoksning af 

gamle bøge og en del træer med sortspættehuller. Disse benyttes ofte af sortspætter og andre fuglearter, 

som bl.a. hulduen, til overnatning. Efter at have ventet en ½ times tid, ankom så en sortspættehan til 

overnatning i det træ turlederen havde valgt at observere på. Fuglen var meget rolig og sad et stykke tid 

foran hullet og kiggede sig opmærksomt rundt, før den så besluttede sig for, at der ingen fare var på færde 

og forsvandt ind i træet til overnatning. Alle fik således en god mulighed for at observere fuglen. Turen 

sluttede og vi begav os tilbage til P-pladsen ved Nåege. I alt 29. fremmødte og meget begejstrede 

turdeltagere. Denne tur var i samarbejde med DOF og Bo Ryge Sørensen som erfaren turleder. 

15. Save the planet. Klima demonstration på Silkeborg torv og i byens gader. Pernille deltog med ca. 300 

andre demonstranter. 

19. Bestyrelsesmøde i Medborgerhuset.  

JF. Dagsorden og referat: 

Information om ”Foreningen for grønne områder i Midtbyen” der planlægger at sende indsigelses brev med 

modargumenter for det planlagte byggeri Søhaven 

Ny lokalplan for et område mellem Øster Bordingvej og Brunbakkevej. 

Lokalplan no 12-027. Orientering om kommunens planer for byggeri samt fældning af større skovareal som 

kommunen har købt sidste år.  
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Formandinden kontakter udvalgsformændene for møde vedrørende emnet. 

Vi tager hul på DN-konceptet Evighedstræer. Der var forslag om, at DN Silkeborg hvert år som minimum får 

markeret et evighedstræ. Skoleklasser tænkes involveret. Å- Stiftelsens egetræer forsøges mærket.  

30. Affaldsindsamling i samarbejde med Grønbæk borgerforening. 9 Grønbæk borgere deltog og 

indsamlede 95 kg affald og 800 cigaret skodder. Susan Orvokki Eskildsen stod for arrangementet.  

31. Affaldsindsamling i Ans. Der deltog 55 borgere som startede dagen med kaffe og rundstykker i AICK. 

Efterfølgende blev der indsamlet 350 kg. affald og 4200 cigaret skodder. Pernille repræsenterede DN 

 

April: 

6. – 7. Repræsentantskabsmøde på hotel Kobæk Strand ved Skælskør. Chresten og Pernille 

Det var et godt møde med fantastiske indlæg. Bl.a. Præsidenten, der formåede at gøre det spændende og 

interessant at lytte med om naturens tilstand i DK, og Peter Qvortrup der gav et oplysende oplæg om vores 

måde at leve på. 

23. Bestyrelsesmøde i Medborgerhuset.   

JF. Dagsorden og referat: 

Hængeparti ang. opfølgningsmøde med kommunen ang. bådebroer, søbeskyttelseslinjen etc. 

Formandinden stiller i forslag, at sagsbehandlerne udfærdiger de relevante spørgsmål til videre sendelse til 

kommunen. 

Vi er i gang med grundig undersøgelse af et antal adresser, bl.a. lang Sejs Søvej, ned til søbeskyttelseslinjen 

med det formål at arrangere et møde med borgmesteren (i bedste fald). 

Renovering af trækstien er afsluttet. Den sidste finish, bænke og lign. mangler fortsat, men er undervejs og 

i gang med at blive etableret. 

Næste indvielse (af den sidste etape) bliver den 21. juni i Haven i Kongensbro 

Vi har været ude og se på en sag tæt ved Tovstrup. Vi sender billeder til Kommunen som dokumentation for 

at der er gravet ulovligt i §3-beskyttet areal. 

Vi har fået tre henvendelser fra borgere. 

En borger, der ser en lastbil konsekvent parkeret på et fredet areal - og spørger os til hvad der kan gøres. Vi 

anbefaler at tage kontakt til enten Kommune eller Fredningsnævnet. 

En borger, der er bekymret omkring arbejde ved Stidalen i Resenbro og fredet areal i nærheden. 

Fredningsnævnet har givet svar og tilladelse til det arbejde der er foretaget. Betingelsen var at der skal 

plantes løvtræer efterfølgende. 

En borger konstaterer, at der er lavet bådebroer ned til Thorsø, i trykimprægneret træ. Der spørges til om 

det kan passe, at det er tilladt. Vi henviser til, at borgeren tager direkte kontakt til Kommunen for at bede 

om vejledninger og retningslinjer for bådebroers størrelse, materialevalg og farver. 

Vi er opmærksom på verserende sag om faunapassage ved nyt byggeri ved Lysbrohøjen, der muligvis ikke 

er bred nok.  
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Lokalplan 12-027: Der er bl.a. snak om at rydde et større skovareal - på møde den 24/4 skal Pernille og Willy 

diskutere lokalplanens indhold med Plan- og Vejudvalgsformand Hans Okholm og Planchef Trine 

Skammelsen.  

24. Møde med kommunen ang. Lokalplan 12-027. Willy og Pernille.  

27. Regionstræf i Silkeborg i Lunden. 

Maj: 

16. Som afslutning på mange ugers arbejde med anlæg af sidste etape af Trækstien, var vi inviteret til 

Pramdragergryde på Svostrup kro sammen med Partnerskabet om Trækstien, entreprenører, arbejdsmænd 

og naboer til stien. Pernille deltog pga. vores repræsentation i Partnerskabet om Trækstien. 

21.Bestyrelsesmøde i Medborgerhuset.  

JF. Dagsorden og referat: 

Vi diskuterede vores bidrag i forbindelse med en Invitation til et møde med kommunen om arkitekturpolitik  

(Invitation vedlagt) 

Kære alle,  

Jeg skriver til jer som repræsentanter for et udsnit af organisationer og foreninger, der på forskellig vis er 

optagede af det byggede miljø, arkitektur og kulturmiljø i Silkeborg Kommune.  

Byrådet vedtog i mandags Planstrategi 2040, og vi skal nu i gang med de næste indsatser, bl.a. 

Kommuneplan og Arkitekturpolitik. 

Vi vil gerne invitere på et 2-3 timers ideudviklingsmøde vedr. udvikling af Arkitekturpolitik for Silkeborg 

Kommune. Mødet vil blive afholdt medio juni 2019. Tid og sted fastlægges, når jeg har modtaget jeres 

interessetilkendegivelse. 

Tanken med mødet er, at vi starter i fællesskab på ”blankt papir” med en brainstorm på, hvad en 

arkitekturpolitik kan indeholde. Der vil således ikke være præsentationsoplæg fra Silkeborg Kommune. 

Mødet er startpunktet.  

Arkitekturpolitikken er byrådets politik. Det er byrådet, der med forvaltningens hjælp skal præge og 

beslutte arkitekturpolitikken. Undervejs skal vi have involveret mange parter, herunder også lokalråd, 

erhvervsliv og almene boligselskaber.  

Det er er vores opfattelse, at det kan være en stærk start på processen at få kvalificerede inputs fra en lille 

gruppe, der har noget på hjerte i forhold til emnet, således vi starter op med en slags idebank. 

Foreløbig dagsorden / punkter til drøftelse:  

 

- Rammer og proces for arkitekturpolitikken 

- Potentialer, vi ikke må glippe 

- På vej mod 100.000 indbyggere 

- Sammenhæng mellem by og natur 

- Bygningskultur, bevaring og omdannelse 

- Nyt byggeri i bymidten 
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- Nyt byggeri i byens kant 

- Drøftelse af mulighederne i et konkret projekt (fx Søfronten og Havnen) 
 

Jeg har skrevet til én person i hver organisation i den forventning, at I drøfter mødet med jeres bagland og 

giver mig besked senest 13. maj, om I ønsker at deltage og hvem der skal deltage. Vi vil gerne invitere op til 

to personer fra hver organisation (husk, send mig kontaktdata). Derefter vil vi forsøge at finde et tidspunkt, 

der passer så mange som muligt, hvorefter i modtager mødeindkaldelse og endeligt program.  

Jeg håber I vil være med! 

Med venlig hilsen, 

Trine Skammelsen 

Plan- og Byggechef 

 

Udover dette møde er det lykkedes os at få foretræde for Borgmesteren for at udveksle holdninger. Særligt 

holdninger til vores Årstema om belastningen af naturen i, på og ved vores søer 

(Borgmesterbrevet vedlagt) 

 

Til Silkeborgs Borgmester Steen Vindum   07.05.19 

Emne: Dispensationer for søbeskyttelseslinjen og lokalplaner i Silkeborg Kommune 

En række advarselslamper blinker og nødvendiggør en aktiv oplyst stillingtagen til Silkeborg Kommunens 

administration af Naturbeskyttelsesloven samt i Byrådet vedtagne Lokal planer for Silkeborg Kommune -

både for den enkelte og for os alle som beboere i Silkeborg Kommune. 

DN Silkeborg har modtaget et markant stigende antal henvendelser fra borgere, som udtrykker stærk 

bekymring over Silkeborg Kommunes mærkbart ændrede måde at administrere dispensationer i Sejs-

Svejbæk området på – både i forhold til søbeskyttelseslinjen, men også gældende lokalplaner og anlæg af 

private bådebroers størrelser og dermed belastning af søerne af tiltagende store motorbåde. 

Herunder gives eksempler: 

1. matrikel Sejs Søvej 58   

I 1970, 1975, 1991, 2001, 2012 samt i 2015 blev der givet klare afslag på ansøgninger om 

dispensation fra søbeskyttelseslinjen. 

I juni 2018 kommer en ny ansøgning. Her sender kommunen to bemærkelsesværdige 

anderledes svar end tidligere, idet der i disse åbnes for en mulig dispensation fra 

søbeskyttelseslinjen. 

Se venligst vedlagte indsigelse udfærdiget af advokat HENRIETTE SOYA, Horten advokater, 

Hellerup som Plan og Miljø modtog ultimo februar 2019. 

Se venligst vedlagt dokument fra 19. januar 2012 som er et notat fra Silkeborg Kommune: 
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“Sammen med det nu nedlagte Århus amt og kommunen blev der i 1996 udarbejdet 

retningslinjer for administration af søbeskyttelseslinjen. Siden er administrationen skærpet. 

Både for Sejs Søvej 58 0g 60 gælder at overfredningsnævnet har været involveret i 

fastlægning af søbeskyttelseslinjen ” 

2. matrikel Havmosevej 11C  

I 1997,2014 og 2017 blev der ansøgt om udstykning og dermed dispensation fra 

søbeskyttelseslinjen. Alle ansøgninger fik et klart afslag med begrundelse i hensynet til 

søbeskyttelseslinjen.  

Aktuelt bekymrer det os, at Silkeborg Kommune efter modtagelse af et nyt projekt med en 

ukorrekt indtegnet søbeskyttelseslinje har sendt en høring ud omkring udstykning af 

matriklen med indtegnet 2 huse på hver 250 kvm med gavlen ud mod søen. En kvadrant på 

25 x 25 m som byggefelt jvf. Lokal planen er ignoreret 

3. matrikel Sejs Søvej 68   

Projekt sendt ud i høring vedr. dispensation fra søbeskyttelseslinjen samt fra Lokal Plan 70.05 

Der ansøges om udstykning med henblik på opførelse af 2 ejendomme på den nuværende 

matrikel. Bebyggelsen vil i sin udformning være i strid med Lokalplan 70.05 bestemmelser, 

hvad angår byggelinjer samt søbeskyttelseslinjen.  

Endvidere opfyldes kravet om et kvadrat på 25 x 25 meter ikke, da det ikke er lovligt at inddrage et 

fællesområde med tinglyste søretter. 

Søbeskyttelseslinjen omkring Brassø, Sejs Snævringen og Borresø har ligget fast og været begrundelsen for 

at Borresø blev indstillet som kandidat til Naturkanon 2018. Dette primært takket være den hidtidige 

administration af søbeskyttelseslinjen, hvor gentagne forespørgsler til kommunen omkring udstykninger er 

blevet afvist med begrundelse i hensynet til søbeskyttelseslinjen, idet man ønsker, at friholde søerne for 

yderligere randbebyggelse. 

Sejs-Svejbæk området er karakteriseret ved, at man eksempelvis ved Borresø ubesværet kan få udsigt til 

søen ved gang på Sejs søvej. Den nordlige søbred af Borresø er (heldigvis) præget af mange forskellige 

oplevelser. Nogle steder ses husene tydeligt fra Hjejlen, andre steder er søbredden tæt bevokset med krat 

og store træer så husene kun skimtes i baggrunden. Lige før Christiansminde fredningen ligger der private 

engarealer, hvor husene ligger smukt langt fra søen. Herefter sejler man videre, hvor skrænterne 

dominerer over bebyggelsen. Efter Holten kigger man igen ind på en eng. Kort sagt en skøn sejltur, som 

turisterne og vi sætter stor pris på.  

Derfor, om eksemplerne givet ovenfor godkendes, vil det medføre, at søbredden ved Borresø uønsket 

skifter karakter fra, at være en relativ åben naturskøn beboelse til tæt rækkehusagtig bebyggelse. Det kan 

danne uønsket præcedens givende en stor risiko for, at det smukke tilgængelige naturskønne område vil 

ændre sig og Silkeborg vil uvægerligt miste en væsentlig del af sit særkende og dna. 

To spørgsmål er derfor nærliggende at stille Borgmesteren i Silkeborg Kommune: 

 - hvad sker der, når eksisterende love og cirkulærer ignoreres – ex.  Naturbeskyttelsesloven 

 med søbeskyttelseslinjen samt politisk vedtagne Lokal planer? 
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 - hvad er de langsigtede konsekvenser af en tiltagende ubalance mellem natur og 

 Silkeborg Kommunes ønsker om ekspansion? 

Med baggrund i ovenstående anmoder DN venligst om en samtale med borgmesteren uden unødig 

forsinkelse  

Med venlig hilsen 

DN Silkeborgs Bestyrelse  

 

Juni: 

18. Bestyrelsesmøde i Medborgerhuset. Blev aflyst pga. for stort mandefald. 

Men nævnes skal et par af de sager som vi blev involveret i,  i juni måned.  

Vi fik et brev fra bekymrede borgere ang. Oslovej. Et eksempel på de henvendelser vi får fra borgerne. 

(Brev vedlagt) 

 

Kære Pernille! 

Vi skriver til dig på vegne af en gruppe borgere, der fra Silkeborg kommune har modtaget forslag til tillæg til 

kommuneplan nr. 40 og ny lokalplan 13-022 for nyt etagebyggeri som erstatter lokalplan 13-001 for tæt-

lav/åben-lav byggeri i Gødvad-området. 

Vi vil gerne i kontakt med en relevant og kompetent person hos Dansk Naturfredningsforening, der kan 

bidrage med en god og konstruktiv dialog omkring den ændrede lokalplan, som kommunen har sendt i 

høring.  

Borgerne mener, at et 5 etagers byggeri set fra Oslovej er et stort indgreb i det grønne og 

naturbevaringsværdige område tæt på Gødvad fredningen. Frist for høringssvar er den 28. juni 2019.  

Har du mulighed for at sætte os i kontakt med en person hos jer hurtigst muligt? 

På forhånd tak for hjælpen – og god weekend. 

På vegne af borgergruppen 

 

En anden sag vedrører en henvendelse fra en tegnestue som skal stå for et byggeri i Sejs. 

(Brev vedlagt) 

 

Hej Pernille 

Mange tak for en behagelig telefonsamtale i dag. Som lovet sender jeg dig lige en opsummering på hvad 

min henvendelse drejer sig om. 

Vi er rådgiver for en bygherre, som ønsker at bosætte sig på en ejendom i Sejs. Der er i dag en helårsbolig 

på ejendommen, som er utidssvarende og i en stand som gør det vanskeligt at flytte ind uden et større 

renoveringsarbejde, som desværre har vist sig ikke at være rentabelt eller muligt. 
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Målet er at bevare så meget af ejendommen som muligt, men samtidigt at opføre en ny bolig i materialer 

og udtryk, som blender i med omgivende træer og natur, så det ses mindst muligt fra sø og 

omkringliggende ejendomme.  

Bygherre har godkendt vores ideoplæg, hvorfor det er vigtigt for os at vise jer projektet og have en dialog 

derom med jer nu og frem, så vi sikrer at der er en god proces for alle parter. Du nævnte at I har 

bestyrelsesmøde på tirsdag og vil finde ud af, hvem vi kan bruge hos jer som kontaktperson.  

 

19.  Var vi til føromtalte dialogmøde med Borgmesteren. Alle i bestyrelsen og Borgmesteren er enige om at 

det er god tradition vi er ved at starte og den skal udbygges med min. et årligt møde.  

30. ”Julefrokost”  

(Invitation vedlagt) 

ALTERNATIV JULEFROKOST DN SILKEBORG 
Kære Naturvenner. 

Sidste år besluttede vi, at afvikle vores velfortjente julefrokost på et, for os, mere passende tidspunkt. 

Søndag d. 30 juni mødes vi til en hyggelig sammenkomst ved Lille Vildmose Centret.  

Dagens program bliver som følgende: 

 Kl. 10.00 mødes vi udenfor centret. 

 Kl. 10.30-12.00 

”Død, sult og kampen for overlevelse i det vilde. 

Lyt! Var det en ulv der hylede i det fjerne?  

Gå med guiden på opdagelse i Det Vilde og hør mosens lyde og bliv klogere på fortidens og 

fremtidens dyr i mosen. Se vildsvinene blive fodret ved fodertønden, og besøg Dødens Tårn - hvis I 

tør! Her skal I høre om død, sult og de vilde dyrs kamp for overlevelse i naturen, og hvordan død 

kan skabe nyt liv. En tur til toppen belønnes med en flot udsigt over kadaverpladsen og Birkesø.”  

 KL. 12.15-13.15 

Frokost i café soldug 

 13.15-14.00 

Besøg i naturudstillingen 

 14.00 kører vi til Birkesø for at se naturgenopretningsprojektet. Vi går en tur ud til fugletårnet. 

 15.00 går turen videre til Portlands- mosen. Her drikker vi kaffe og går en rundtur i mosen. 

 Dagen slutter med en køretur rundt i det øvrige offentlige farbare område inden vi kører hver til sit. 

MVH Formandinden.  

 

Juli: 

Sommerferie 

August: 

13. Bestyrelsesmøde hos Benny.  

JF Dagsorden og referat: 



 

11 
 

Willy og Pernille havde deltaget i dialogmøde med et Arkitektfirma, som havde lavet skitse til ombygning af 

en ejendom som en ny ejer står bag. De nuværende bygninger er ikke egnet til bevarelse og forventes 

nedrevet. Et flot ”naturvenligt projekt”, som Willy og Pernille havde udtalt sig positivt overfor.  

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer var enige heri. 

18. Pernille og Willy arrangerer event i samarbejde med Naturstyrelsen v. Jan Kjærgaard 

Emne Insekthoteller m.v. ”Naturens Ambulance” kommer kørende fra Hovedstaden. 

En fantastisk dag. Klokken 14.00 regn, men det klarede hurtigt op og der kom ca. 40 besøgende, som alle fik 

bygget sig et primitivt insekthotel. Et godt samarbejde med Naturstyrelsen. 

22. Føromtalte møde om kommunens arkitektur-politik.  Teater Magistraten, Østergade 7F. Vi fik fremført 

mange Grønne synspunkter og ideer. Processen foregår resten af 2019 og hele 2020, hvor det afsluttes 

med en byrådsvedtagelse. Bjarne og Pernille repræsenterede DN. 

September: 

3. Sidste år vandt vores kommune 100.000 kr. til at lave et projekt for sommerfugle – det blev til et projekt 
i Gjern Bakker. 
Nu er der gået lidt over et år, og derfor genbesøgte vi området sammen med folk fra sekretariatet for at se 
hvor langt projektet var kommet, og høre om projektet og arbejdet det sidste år. Fra kommunen kom 
projektlederen og et par medarbejdere, samt udvalgsformanden for klima og Miljø Claus Løwe. Endvidere 
mødte TV2 Øst Jylland, hvorfra der kom en fin udsendelse i den bedste sendetid.  
  

 8. Naturens dag. Ingolf arrangerede en tur til Funder Krat under mottoet: Mærk Naturen. En rigtig hyggelig 
tur i smukke omgivelser og 20 deltagere. 
22. Svampetur i samarbejde med Grønbæk borgerforening. Svampeudstilling i Grønbæk kirke og 

efterfølgende tur i de omkringliggende skove. Et fantastisk svampe-år, som de fremmødte nød godt af. 

Turledere Susan O.E. og Pernille. 

24. Bestyrelsesmøde hos Ingolf.  

JF. Dagsorden og referat: 

Opfølgning af sommerfugleprojektet i Gjern. Formandinden stiller i forslag, at vi forsøger at nedsætte et 

frivillighedskorps blandt vores medlemmer, til at bekæmpe ny vækst i området. Kommunen er med på 

ideen. Enighed om at lave en gruppe af frivillige, der vil rydde uønsket vækst i sommerfugleområdet. Vi 

indkalder ved hjælp af et opslag på facebook, hjemmesiden og Nyhedsbrev. 

28.-29. september. Skovnetværkstræf i Rold skov. En fantastisk weekend med vidensdeling og besøg i flere 

skove under udvikling til status af ”urørte skove”. Derudover besøgte vi Tofte skov i Lille Vildmose. Willy, 

Ingolf og Pernille deltog. 

Oktober: 

22. Bestyrelsesmøde i Medborgerhuset.  

JF. Dagsorden og referat: 

Kommunens håndtering i sagen om et ulovligt opført bolværk ved Brassø fik mange roser med på vejen.  

Lokalplan for Jordkærvej. Vi er bekymrede for højmosens fremtid og bilag 4 arter som bliver fortrængt fra 

området. Vi har sendt sagen videre til sekretariatet med henblik på faglig assistance.  
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Ang. en sag om en flydende sauna ved anløbsbroen ved Hattenæs. Saunaen må kun anvendes fra 1. 

november til 1. april. Den skal fjernes fra broen og Gudenåsystemet udenfor denne periode. Nogle var 

bekymrede for eksempelvis støj fra fulde mennesker, støj til skade for dyrelivet, forurening fra 

udstødningen. Andre syntes det var ok i forhold til udendørsaktivitet for vinterbaderne. Vi undersøger om 

kommunen har en politik på området. 

”Søhaven” igen igen igen.  Vi er parate til at klage for 3. gang. 

Vi har hørt om og besigtiget Sejlgaard. Et spændende og flot område på 70 ha i Funder Ådal. Processen er i 

gang via ”Kuben” management. Vi vil blive kontaktet for yderligere. 

Evighedstræer. Bjarne har været på opsøgende arbejde siden sidst og Pernille har været i dialog med ejerne 

af et gamle egetræ. Der er forslag om at vi laver en mere intensiv kampagne til næste år, som skal række ud 

i hele kommunen. Herefter kåring af top-5. 

23. Møde med Skøn på Silkeborg. 

Willy og Pernille deltog i møde med natur-arbejdsgruppen under ”Skøn på Silkeborg”. Halvdelen af gruppen 

er medlem af DN. Formandinden havde inden da deltaget i et uformelt møde hos et medlem af SpS, for at 

drøfte samarbejdsmuligheder på den grønne front. Bestyrelsen/bestyrelserne er enige i, at et fremtidigt 

samarbejde kan være frugtbart.  DN ser ex. samarbejde på følgende områder:  

Flere grønne områder i byerne. P-huse under bygninger for at få plads til bynær-natur. Flere Allé træer og 

bevarelse af gamle træer. Beskyttelse og planlægning af flere grønne kiler (herunder f.eks. Søhaven).  For 

mange dispensationer der ikke gavner den grønne dagsorden. Samarbejde om fredningssager.  

November: 

7. Dialogmøde med kommunen og udvalgsformændene Hans Okholm og Claus Løwe.  

 
 Dagsorden  
1. Velkommen og kort præsentation af mødedeltagerne.  

2. Godkendelse af dagsorden.  
3. Silkeborg Kommunes ”grønne stil”. (DN)  

4. Mere natur/grønne arealer i byen. Mere parkering under jorden? (DN)  

5. Udvikling af ”Søfronten” i Silkeborg (Line M. Steenberg)  

6. Udvikling af ”Eriksborg” som ny del af Silkeborg by (Line M. Steenberg)  

7. Dispensation fra lokalplaner; Retten og rimeligheden i at dispensere. (DN)  
8. Sejladsreguleringen på Gudenåen; Flere, større og hurtigere både? (DN)  

9. Flydende saunaer; Hvad er kommunens politik? (DN)  

10. Store events på ”Odden”. (DN)  
11. Klimastrategi, herunder DN-klimakommune (Morten H. Jespersen)  

12. Vandafledning til Gudenåen. (DN)  
13. Pulje til træplantning langs Gudenåen (Morten H. Jespersen)  

14. ”Evighedstræ ”-konceptet. Kan Kommunen bidrage med kandidater? (DN)  

15. Naturprojekter – er der basis for samarbejder? (Morten H. Jespersen)  

16. Bæredygtighedsværktøj (Trine Skammelsen)  
 
17. Eventuelt.  
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Det var et frugtbart møde hvor vi fik belyst og diskuteret aktuelle emner. 
 
13. Årsmøde. 

17. Fælles vandring I Funder krat med Skøn på Silkeborg 

23.-24. Repræsentantskabsmøde I Helsingør. Ingolf og Pernille. 

 

Afslutning 

Dette var et lille udpluk af de sager og andet som vi hygger os med i vores forening. 

Det handler meget om SILKEBORG. Der foregår også rigtig meget i og omkring Silkeborg som fortjener vores 

opmærksomhed, men vi har også masser af natur i den øvrige del af kommunen som trænger til 

naturvogternes bevågenhed.  

Derfor har vi besluttet at lave en et - årig forsøgsordning hvor vi holder vores bestyrelsesmøder i bålhytter 

o. lign rundt omkring i kommunens skove i sommerhalvåret. Derudover vil møderne holdes i andre 

medborgerhuse rundt omkring i kommunen. 

 

I kan følge os på Facebook og Hjemmesiden og forhåbentligt også snart via lokale nyhedsbreve. 

Sidstnævnte kræver frivillig arbejdskraft fra andre end den siddende bestyrelse.  

 

Inden vi går over til valghandlingen vil jeg sige; 
 

Tusind TAK 

 
til bestyrelsen og ad hoccerne for årets indsats, udfordringer og samarbejde. Det har været en stor glæde 

og fornøjelse at være sammen med jer i en forening, som kan komme helt ind under huden.  

Tak til alle der været med til at sætte dialogen i højsædet 

 

 

Grønbæk d. 13. november 2019.  

Formandinde 

Pernille Ingemann. 


