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Orientering fra
Fællesrådet

Af Ejgil Rahbek

Skal højspændings-
ledningerne over
 Årslev Engsø flyttes?
Gennem dagspressen og
ved deltagelse i borger-
møde på Montra Hotel,
Sabro Kro den 14. de-
cember har Harlev Fæl-
lesråd erfaret at Miljøcen-
ter Århus arbejder med
planer om en forskønnel-
se af Årslev Engsø ved at
forlægge den nuværende
linjeføring af  højspæn -
dings ledningen eller ved
at kabellægge den del af
forløbet, som berører
 Årslev Engsø.

Som udgangspunkt er
det Fællesrådets opfattel-
se at det er en rigtig god
ide at forskønne og vær -
ne om særligt værdifulde
naturområder I Danmark,
og Årslev Engsø tilhører
utvivlsomt et af de fem
områder, som er udpeget.

Det er vores opfattelse, at
en forlægning af luftled-
ningen til vest for motor-
vej E45 ikke er nogen
god idé.
Det vil nok forskønne om-
rådet ved søen og man

vil herved opnå at leve op
til lovens intentioner, men
samtidig skaber man lige
så store problemer for det
område, hvortil man for-
lægger luftledningerne.

Man flytter sådan set kun
problemet til et andet
om råde. Et område, som
for en stor dels vedkom-
mende indgår i Århus
Ådal naturprojektet, som
også er et beskyttet om-
råde og som indgår
blandt de grønne kiler,
som byen Århus værner
meget om.

Endvidere vil luftlednin-
gen i dette område blive
den nærmeste nabo til
EU habitat området om-
kring Tåstrup sø og mo -
se.

I forbindelse med vedta-
gelse af Kommuneplan
2009 vedtoges det også,
at der skal bygges en ny
by ved Harlev, og et me -
get stort område øst for
Harlev blev udpeget til
perspektivområde for den
fremtidige by. Det områ-
de, som er udpeget til at
rumme en mulig vestlig
luftledning, er sammen-

faldende med dette per-
spektiv areal.

Det siger sig selv, at det
strider mod almindelig
sund fornuft, at bygge en
400 kv luftledning hen
over en ny by.

Det er Fællesrådets op-
fattelse, at når det i øvrigt
er den generelle holdning,
at højspænding fremover
skal fremføres i kabel, og
at der er politisk enighed
om det, så virker det no -
get malplaceret at påbe-
gynde VVM arbejdet med
en luftledning vest for
E45 som erstatning for
Årslev Engsø masten og
luftledningen.

Vi har derfor foreslået
overfor Miljøcenter Århus,
at man ikke går videre
med forslaget om en for-
lægning til vest for E45
og kun arbejder videre
med en kabellægning øst
for motorvejen. Vi vil sam-
 tidig opfordre til, at man
relaterer dette arbejde til
den generelle tendens
om, at der skal luges ud i
højspændingsmaster i
Danmark.
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Af Arne Nielsen
I forbindelse med udviklingen
af byparken i Harlev, som
startede i 2008 som et pilot-
projekt, har Harlev Fællesråd
ønsket at få etableret flere
muligheder for at indrette by-
parken så endnu flere kan få
lyst til at bruge parken til for-
skellige aktiviteter.
Det har været et ønske hos
Fællesrådet, at der i forbin-
delse med anlæg af løbesti-
en i kanten af byparken

kunne opstilles fitnessred-
skaber, som kan være med til
yderlige at motivere til at
dyrke motion i byparken.

Det ser nu ud til at lykkes,
idet Fællesrådet har fået be-
vilget midler fra Århus Aktiv
puljen til at realisere ønsket.
Fællesrådet har i samarbejde
med firmaet Norwell Fitness
og Natur og Miljø Århus
Kom mune udarbejdet et for-
slag til opstilling af tre statio-

ner på centrale steder i for-
bindelse med løbestien.
Der vil blive opstillet fire red-
skaber ved hver station, der
hver for sig er egnet til at ar-
bejde med styrke,  koordina -
tion, kredsløb, kondition mv.
Der vil være et sammenhæn-
gende gummiunderlag under
redskaberne.
Ved hver station vil der være
et skilt med anvisninger til
korrekt anvendelse af red-
skaberne.

en linje 35. Den starter
ved Årslev Transportcen-
ter og kører over Lyngby,
Labing, Harlev, Tåstrup,
Gl. Harlev og Skibby til
Ormslev og retur.

Fællesrådet har udtrykt
tilfredshed med denne
løsning, når nu der skulle
reduceres. Og for at ven -
de tilbage til de aktuelle
skriverier, så berøres linje
35 ikke af de planer, som
Midttrafik nu har sendt ud
i høring. Ruten kører som
planlagt og vedtaget i By-
rådet, og den er en del af
den nye køreplan som
træ der i kraft den 1. au-
gust 2011.
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Status på busdriften 
i den vestlige del 
af Århus
I dagspressen har der
været en del skriverier
om ændringer og ned-
læggelser af buslinjer i
den vestlige del af Århus
Kommune samt uden for
kommunen mod vest.
Midttrafik, som er ansvar-
lig for busdrift i Region
Midtjylland, har mange
planer på beddingen, og
de planer går i mange
tilfælde ud over de små
samfund og lokalområder.

I Århus Kommune er der
vedtaget en helt ny køre-
plan struktur, som også

indebærer forringelser i
en del lokalområder og
små landsbyer til fordel
for store, højfrekvente lin-
jer direkte ind til centrum.
De såkaldte A-bus linjer,
som kører hvert 5. minut.

Det betød for vort lokal-
område, at linje 55 blev
nedlagt til stor ulempe for
unge og gamle. Det lyk-
kedes at få beslutningsta-
gerne inde på Rådhuset
til at indse, at alt for
mange linje-55 brugere
kom rigtig meget i klem-
me. Som en konsekvens
heraf blev der oprettet en
ny rute, som kun kører i
den vestlige del af Århus,
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Fitness i Byparken
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Gl. Harlev Fællesplads

Af Tina Møller Dam

Gennem en årrække har en
gruppe borgere i Gl. Harlev
arbejdet sammen om at
fremme områdets interesser.
I 2007 stiftedes Gl. Harlev
Borgerforening, og i dag be-
står bestyrelsen af 5 med-
lemmer. Alle med bopæl i Gl.
Harlev-området har ret til
medlemskab, og al aktivitet,
deltagelse/støtte fra med-
lemmerne er frivillig.

Idéen om en fællesplads op-
stod pga. et fælles ønske om
at have et sted, hvor vi kan
samles til f.eks. Skt. Hans
fest, høstfest, loppemarked,
boldspil/fysisk/social udfol-
delse, til bålhygge mv. En
moderne udgave af ”lands-
byens gadekær”. I foråret
2010 blev fællespladsen en
realitet, idet et areal på ca.
2000 m2 af Harlev Kirkes
jord velvilligt blev stillet til
rådighed af Harlev Menig-
hedsråd. Man finder pladsen
i udkanten af Gl. Harlev på
Højbyvej. Pladsen er blevet
anlagt af borgerne, der ved

fælles hjælp har etableret
plæne, hæk, sti og bålsted,
og som står for renhold/ved-
ligehold. Området er allerede
på vej til at blive et naturligt
samlingssted for områdets
beboere. D. 10.9.2010 blev
der afholdt indvielsesfest for
pladsen med et flot fremmø-
de på trods af bygevejr. I den
kommende forår-/sommer-
sæson bliver der rig mulig-
hed for fortsat at høste frug-
terne af det indledende
hårde arbejde.

Borgerforeningen i Gl. Harlev
har desuden nu fået mulig-
hed for at etablere en  mo -
tions legeplads på området
beliggende tæt på kirken.

Aktiv Århus puljen har imø-
dekommet en ansøgning om
et motionscenter og bevilget
50.000,- kr. til et udetræ -
nings center, hvor børn og
voksne kan lege og komme i
bedre form. Det vil også væ -
re oplagt for de mange  mo -
tio nister, der kommer forbi på

Fællesrådet håber at opstil-
lingen kan være klar i løbet af
foråret så forhåbentlig mange
brugere kan få lyst til at  mo -
tionere i byparken.

Næshøjskolen, Skolefritids-
ordningen, HIK, Fritidsklub-
ben MIDTPUNKT og Harlev
Grundejerforening har alle til-
kendegivet at man vil glæde

sig til at tage anlægget i
brug.
Hele projektet kan ses på
Harlev Fællesråds  hjemme -
side: www.harlevfr.dk

Her vil der blive etableret en legeplads for midler fra
Århus Aktiv Puljen
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fejl eller mangler. Vi har, som
tidligere nævnt, en talon ba-
gest i bogen, hvor man kan
notere sine bemærkninger og
sende den til os. Man kan og -
så gøre det via foreningens
hjemmeside www.hfg.dk. Det
er de eneste muligheder, vi
har, for at bogen kan blive så
fejlfri som muligt. Bogudval-
get kan ikke selv klare det
detektivarbejde, det ville væ -
re at løse alle problemerne.

Bestyrelsen holder et årligt
fællesmøde med Harlev
Fællesråd, hvor vi drøfter og
gennemgår sager af fælles
interesse, så vi sammen kan
stå stærkere overfor myndig-
hederne i de eventuelle pro-

blemer, der opstår og vedrø -
rer lokalområdet. Finanskri-
sen har jo medført, at der
skal spares alle vegne, og
derfor er det vigtigt hele ti -
den at være på forkant med
situationen. Vi håber kommu-
nen fortsat vil tage sig af de
grønne områder og holde
dem pænt vedligeholdt, så
borgerne kan glæde sig over
at færdes på dem. I den for-
bindelse skal det nævnes, at
Fællesrådet er bevilget et be -
løb fra Aarhus Aktiv Puljen til
at etablere motionsstationer i
Byparken og har anmodet
Grundejerforeningen om
samarbejde omkring anlæg -
get.
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Af Erik Andresen

2010 har været et roligt år for
foreningen. Bestyrelsen har
holdt møder kontinuerligt, så
vi altid har været up-to-date
med, hvad der sker i lokal-
området. Der har været ar-
bejdet godt i de forskellige
udvalg; ikke mindst i Info-
bog-udvalget. Nok det ud-
valg, der har mest at se til.
Telefonnumre og adresser
har været – og er – et pro-
blem, og det er desværre
ikke så nemt at løse, idet re-
gisterloven forhindrer os i at
få den helt rigtige løsning. Vi
må derfor ty til borgerne i
Harlev om at indberette til os,
hvis – og når – de opdager

Harlev-Framlev Grundejerforening:
Formandens beretning for 2010

deres runde til/fra Harlev/Gl.
Harlev at stoppe op og træne
her ca. halvvejs på ruten.
Centeret, som vil blive opført
dette forår af firmaet Uno
A/S med hjælp fra borgerne
vil blive placeret synligt og
tilgængeligt, så det bliver na-
turligt at bruge det, men og -
så så det falder naturligt ind i
området i øvrigt. I forbindelse
med kirkelige aktiviteter vil
pladsen også kunne anven-
des.

Vores ønske er at bevare vo -
res landsby som et attraktivt
sted at bo og færdes. Vi øn-
sker at styrke de sociale
bånd og fremme sundhed,
bevægelse og trivsel gennem
udendørs aktiviteter. Vi er rig-
tig glade for at have fået
den ne mulighed for at kunne
mødes på fælles grund.
Vi i bestyrelsen arbejder bl.a.
også på i fremtiden at sikre
bedre adgang mellem Gl.
Har lev og Harlev og Tåstrup i

form af gangsti og cykelsti.
Overordnet søger vi at sikre,
at borgerne i og omkring Gl.
Harlev bliver hørt og har
medindflydelse på udviklin-
gen i vores landsbyområde.

Gl. Harlev Borgerforenings
bestyrelse:
Morten Steffensen
Anja Fønns
Pia Høj
Jens Ole Winther
Tina Møller Dam
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Vinteren har indtil nu været
lidt af en kostbar affære for
foreningens pengekasse.
Ingen kan jo forudse vinte-
ren, men vi har forsøgt at
løse sneproblemerne på bed-
ste måde og kan konstatere,
at vi heller ingen klager har
haft ud over en enkelt, der
vil le have saltet. Der kan
godt saltes. Det er kun et
spørgsmål, om medlemmer-
ne vil betale. Vil de det, og vil
de også betale for naboen,
der ikke er – og vil være –
medlem af foreningen, ja –
så er muligheden der. I så
fald vil der komme en kontin-
gentforhøjelse, hvilket kan
komme til at medføre, at
nogle medlemmer ikke forny-
er sit medlemskab, og så bli-
ver der fær re til at betale, og
vi er inde i en spiral. I samme
åndedrag bliver vi jo nødt til
at sige, at hvis kommende
vintre medfører øget sneryd-
ning, må kontingentet sættes
i vejret, – der er kun medlem-
merne til at betale. M.h.t.
snerydning har vi den regel,
at såfremt der på en vej er
under 25% medlemskab, bli-
ver der ikke ryddet sne. Det
kan ikke være meningen, at
vi skal have udgifter til bor-
gere, der ikke vil slutte op
om foreningen. I den forbin-
delse skal også nævnes, at
der i Informationsbogen
2012-13 igen vil blive sat
kryd ser/stjerner ved medlem-
mer.

I indeværende år vil der ske

en ændring i kontingentbe-
talingen. Der kan ikke læn-
gere indbetales med kontan-
ter i Nordea Bank, da banken
ikke vil registrere indbetale-
ren. Der er en alt for stor pro-
centdel, som vi ikke kan fin -
de frem til, hvem er. Vi har
derfor valgt at påføre et nr.
nederst på indbetalingskor-
tet, der matcher husnumme-
ret. Der kan indbetales på
postkontoret eller via net-
bank, så vi har nu mulighed
for at kunne registrere alle,
der har betalt sit kontingent.

Containerne har igen været
flittigt benyttet, og det er vort
indtryk, at man har forstået,
at de kun er til grønt affald.
Containerne er kun for med-
lemmer, og samme opfordres
til at se efter, at uvedkom-
mende ikke benytter dem.
Du har som medlem her mu-
ligheden for at påvirke din
nabo eller genbo, der endnu
ikke er medlem, til at blive
det.

Skt. Hans-festen blev også 
i 2010 afviklet med stor delta-
gelse og vil helt klart blive
gentaget også i år i samar-
bejde med spejderne.

Vejene i lokalområdet er ef-
terhånden i en sådan forfat-
ning, at man må tage sig til
hovedet. Vi har gentagne
gange henvendt os til kom-
munen, men uden resultat –
og vi skal nok ikke forvente,
at vi står først på listen, når

der skal lægges nyt asfalt. Vi
må så selv gøre det, vi kan,
for at vort område ser bare
nogenlunde ordentligt ud. Vi
kan holde ukrudtet væk fra
fortovene og sørge for, at
hække og buske ikke rager
ud over fortovet. For år tilba-
ge henvendte vi os til den
enkelte parcelhusejer, der
ikke havde tingene i orden,
og det hjalp særdeles godt.
Nu henvender vi os i stedet
her til alle dem, der trænger
til at komme i gang med sak-
sen og saven. Gør det nu! –
og senest i marts måned, så
vil alt nå at blive grønt til
sommer.

Bestyrelsen vil fremdeles
gøre sit bedste og arbejde i
medlemmernes interesse og
for vort lokalområde, så det
må være attraktivt at bosæt-
te sig i Harlev. Vi har en stor
og fast kreds, der annoncerer
i vores Informationsbog og
derved er med til at skabe en
god økonomi, så vi har mu-
lighed for at støtte Julebelys-
ningen ved Erhvervsforenin-
gen, Kunst & Kultur Næshøj,
Juletræsfesten og Paraplyen.

Støt derfor vore annon-
cører, så vidt du har mulig-
hed derfor, – det fortjener de.

Sidst – og ikke mindst – tak
til vore trofaste medlemmer
og til den øvrige bestyrelse
for et godt og problemfrit
samarbejde i det forløbne år.
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Af Arne Nielsen

Da Aarhus Kommune for tre
år siden foretog en admini-
strativ opdeling af Børn- og
Unge i 13 områder, blev også
fritids- og ungdomsskolevirk-
somheden samlet i 13 enhe-
der med hver sin bestyrelse
og en FU-leder.
Område 12 omfatter følgende
skoledistrikter: Næshøjsko-
len, Engdalskolen, Sødalsko-
len, Gammelgårdskolen og
Åby Skole.
Med byrådets vedtagelse af
besparelser på 361 mill. Kr.
ændrede man områdeindde-
lingen fra 13 områder til 8
om råder.
På FU-området sker der
ingen ændringer i område 12
udover, at betegnelsen nu bli-
ver område Silkeborgvej.
FU-leder er fortsat Jette
Dahl, som deler kontor på
Skjoldhøjskolen med FU-le-
deren i det område, der nu
hedder Viborgvej.
Fritids-og ungdomsskolevirk-
somheden dækker i princip-
pet følgende opgaver i alle
skoledistrikter:
Fritidsklub for 5.- 7. Klasse
Ungdomsklubvirksomhed for
14 – 18 årige
Fritidsundervisning (ung-
domsskole) for 14 – 18 årige
Fællesarrangementer og ture
for medlemmer og elever i
hele området.

Der er dog visse forskelle i
FU-tilbudet i de fem skoledi-
strikter, idet der for eksempel
ikke er et ungdomsklubtilbud
for de 14-18 årige i Næshøj-
skolens distrikt, idet der fort-
sat er en såkaldt privat ung-
domsklub. En klubtype, der
fortsat findes nogle steder i
kommunen, og som ikke blev
koordineret med FU-området
i forbindelse med omlægnin-
gen for 3 år siden.

Fritidsklub 5. – 7. –
 klasse – MIDTPUNKT
er det nye navn for den fri-
tidsklub for 5. – 7. Klasse, der
1. august 2010 flyttede fra
pavillonerne på ”marken” op
i lokalerne på Næshøjvej 20,
der før hed “Himmelblå”.
Klubben deler her lokaler
med Skolefritidsordningen for
4. Klasserne.
Der er i øjeblikket ca. 80

medlemmer i fritidsklubben,
hvoraf 50 % er fra 5. Klasse,
mens de øvrige medlemmer
fordeler sig på 6. og 7. Klas-
setrin.
Klubbens åbningstider er:
Ma-ons.: 11.30 – 17.00
Tors.: 11.30 – 20.30
Fr.: 11.30 – 16.00
Sø.: 12.00 – 21.00 (kun for 7.
Klasse og kun en medarbej-
der)
Klubben byder på mange
kreative aktivitetsmuligheder.
Der er indrettet keramik og
glasværksted. Der arbejdes
meget med billedkunst, og
så er der selvfølgelig de po-
pulære IT-baserede ting som
f.eks. playstation og Wii. Der
kan spilles bordtennis., bil-
lard og bordfodbold.
Klubbens leder Maybritt sæt-
ter gang i malerkunsten, og
klubben deltager med en re-
præsentant i ”Vårsalonen”,

Fritidsklubben MIDTPUNKT

Så er der gang i filmproduktionen
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en udstilling i Rådhushallen
den 22. februar.
Derudover er der tilrettelagt
aktiviteter i idrætshallen og
svømmehallen. I svømmehal-
len er der mulighed for at
lære dykning. Udendørsakti-
viteter er også i høj kurs.
Som nabo til Byparken er det
naturligt at inddrage den til
forskellige aktiviteter f.eks.
rollespil og motionsaktiviteter.
Endvidere er FU-området i
besiddelse af en stor gummi-
båd, der anvendes til sejlads
på Århusbugten. Herfra ar-
bejdes med mange forskelli-
ge vandaktiviteter, fiskeri,
vandmiljøundersøgelser, na-
vigation og meget mere.
Udover faste ugentlige aktivi-
teter tilbydes ture ud af huset
til eksempelvis film, teater,
koncerter, bowling.
Som et gennemgående tema
for fritidsklubben arbejdes
der med ”sund kost”. Der
serveres sunde måltider hver
dag, og medlemmerne ind-
drages fremover i både tilret-
telæggelse og fremstilling af
de sunde måltider for alle.
Også skolefritidsordningens
børn er med i dette projekt.
Det er vigtigt for klubben, at
medlemmerne er med i så
mange beslutningsprocesser
som muligt. Der er dannet
brugerråd, hvor alle har ret til
at deltage. Her arbejder man
med demokratisk metode på
et realistisk og vedkommen-
de grundlag. Der afholdes
møde hver anden måned.
Ordstyrer opgaven og refe-
ratopgaven går på skift. Mø -
det starter altid med, at der

udarbejdes dagsorden.
Der er en rigtig god stemning
i klubben, og man er meget
glade for de gode omgivel-
ser. Dog er det et stort ønske
at få etableret et musiklokale
med instrumenter, da rigtig
mange er interesseret i musik
og sang.

Ungdomsskole 
14 – 18 årige
Der er et stort ønske om at
lave et stærkere fritidstilbud
for 8. og 9. klasses eleverne 
i Harlev. Dette vil vi gøre i
samarbejde med Midtpunkt.
Lige nu har vi en pigeklub i
Midtpunkt, som mødes en
gang om ugen. De laver
mange forskellige aktiviteter
med pigerne og bruger stort
set hver gang Midtpunkts
køkken til noget madlavning.
I januar måned har de  spe -
cielt arbejdet med oppynt-
ning til Big Dance, som af-
holdes den sidste weekend 
i januar på Jellebakkeskolen.
Det næste, der skal arbejdes
videre med, er at få cafe/klub
tilbuddet til også at omfatte
drengene. Og så skal der
også være nogle tilbud, som
er målrettet til både pigerne
og drengene.
Michel Stevens, der det næ -
ste år er leder af ungdoms-
skolevirksomheden i området
og også er leder af ung-
domsklubben i Brabrand,
siger: “Her er vi begyndt at
holde åbent om fredagen,
hvilket bliver brugt rigtig
meget af de unge. Det kunne
jeg også godt tænke mig, at
vi begynder på i Harlev. Fre-

dag er en rigtig god aften at
holde åbent på, da det er et
stærkt alternativ til de unge 
i forhold til, hvad der ellers
kunne byde sig en fredag
aften for nogle unge.
Michael vil gerne have et
endnu tættere samarbejde
med skolen. Der er lige nu
ikke den største ungdoms-
skoleaktivitet på Næshøj
skolen. Men vi er ved at op-
rette nye fag, hvor vi satser
meget på at få skolens egne
lærere til at byde ind i forhold
til undervisning. Det vil være
en stor fordel, da de allerede
kender de unge og har de res
daglige gang på skolen.
Næshøj skole har en del bus-
børn. Dem vil vi gerne have
til også at gøre brug af de til-
bud, vi har i ungdomsskolen.
Derfor skal vi være meget
opmærksomme på, at en
stor del af vores ungdoms-
skole aktivitet kommer til at
ligge i forlængelse af skole-
dagen, så de unge, der kom-
mer med bus fra fx Gellerup,
ikke først skal hjem for så at
tage retur til Harlev igen. Vi
har en del fag i ungdomssko-
len, som fx forbereder de un -
ge til deres afsluttende eksa-
mener i 9. klasse. Det er en
af måderne, vi i området ar-
bejder med 95% målsætnin-
gen, som handler om at få så
mange unge som muligt til at
tage en ungdomsuddannel-
se. Her er det vigtigt, at ung-
domsskolefag, der  under -
støtter den sag, ligger på et
tidspunkt, så alle unge har
mulighed for at deltage.
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Af Anni Lüthjohan
Harlev Mølle gennemgik i
2005 en større renovering og
fremstår i dag meget smuk
og med flere aktiviteter i byg-
ningerne. I den Gamle Mølle
fra 1833 holder forretningen
”Golf Kunsten” til og drives
af Ilse Bloch, Lene Lauersen
og Anni Lüthjohan. Det er en
meget smuk og spændende
butik, hvor man kan finde
golftøj, golfudstyr, modetøj,
vine, gaveartikler, skønne
økologiske sæber fra bl.a.
Sydafrika og maleriudstillin-
ger af skiftende kunstnere
samt nyde en kop kaffe med
tærte enten inde eller ude i
de dejlige omgivelser ved
Århus Å. Desuden arrangerer
Golf Kunsten modeopvisning
2 gange om året og de er
meget populære.
Det var medlemmer af Århus
Ådal Golfklub, der i 2006 op-
fordrede Anni til at åbne en
butik med golftøj, da golf-
klubbens proshop lukkede.
Anni luftede ideen for sine
mangeårige veninder, Lene
og Ilse. Ingen af de 3 havde
erfaring indenfor forretnings-
drift, men de troede på ideen
og gik så i gang med planer-
ne og Annis mand, Erik
Steen Jensen, indvilligede i
at omdanne svinestalden til
Butik og Galleri. Den blev
åbnet 1. april 2007 og Galle-
riet havde løbende udstilling

af 8 kunstnere. Butik og Gal-
leri havde til huse der, indtil
januar 2010, hvor butikken så
flyttede fra ”svinestalden” til
den gamle mølle.
I februar 2011 åbner Galle-
 ri/Ate lier Harlev Mølle i Golf
Kunstens gamle lokaler. Det
vil blive et sted for arbejden-
de kunstnere med udstilling
af deres værker samt værker
af gæstekunstnere.

Kunstnere og Golf Kunsten
vil sammen arrangere forskel-
lige events i årets løb og vil
dertil inddrage ”kostalden”,
som udlejes til fester etc.
Mange besøgende giver ofte
udtryk for, at det er dejligt, at
der sker noget på Harlev
Mølle. 
De nyder at se de flotte byg-
ninger og at besøge Golf
Kunsten og Galleriet.

Golf Kunsten Harlev Mølle

Anni Lütjo-
han  præ -
senterer
Golf
 Kunsten
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Af Arne Nielsen

Baggrund
Et flertal i Århus Byråd be-
sluttede i december 2008 at
sige ja til at gå med Dan-
marks Naturfredningsfore-
ning som sagsrejser for en
fredning af Tåstrup Sø og
Mose samt Lillering Skov,
Stjær Stenskov og Søskov.
Siden har Skanderborg Kom-
mune også besluttet at være
med som sagsrejser.
En fredning af området har til
formål at bevare og forbedre
natur- og landskabsværdier-
ne, at bevare kulturhistoriske
værdier samt skabe et større
sammenhængende naturom-
råde med gode adgangsmu-
ligheder for offentligheden.
I tiden derefter har der været
møder med de lodsejere, der
har ønsket det og med Har-
lev Jagt forening.
Der har været indmåling af
det eksisterende stinet, og
der har været registreringer
af kulturhistorie og natur i
området.
På den baggrund har Dan-
marks Naturfredningsfore-
ning, Skanderborg Kommune
og Århus Kommune udarbej-
det et udkast til en fredning
af området.
Natur og Miljøforvaltningen
slår fast, at det fremsendte

materiale er et udkast til  af -
grænsning af fredningen og
til fredningsbestemmelser.
Først når lodsejerne har haft
mulighed for at fremkomme
med bemærkninger, vil der
blive taget endelig stilling til,
hvilke bestemmelser, områ-
det evt. skal omfattes af, og
om de samme mål kan op -
nås gennem frivillige aftaler.
Hvis sagen rejses over for
fredningsnævnet, vil lodsejer-
ne igen få mulighed for at
komme med kommentarer til
fredningsforslaget.
Ud over lodsejerne er Harlev
Jagtforening og Harlev Fæl-
lesråd blevet bedt om en ud-
talelse til det foreliggende
materiale. Der er høringsfrist
den 17.2.2011.
Fællesrådets høringssvar vil
efter den dato kunne ses på
vores hjemmeside: 
www.harlevfr.dk.

Kort beskrivelse 
af fredningsområdet
Landskab og geologi
Fredningsområdet udgøres
af Lillering Skov, Tåstrup Sø
og Mose som ligger i Aarhus
Kommune og Stjær Stenskov
og Søskov, som ligger i
Skan derborg Kommune,
samt mellemliggende arealer.
Skov- sø og mosearealerne
er habitatsområder, men ad-

skilles i dag af en bræmme
af landbrugsarealer, som tid-
ligere har været et eng- og
moseområde, men nu er del-
vist opdyrket, delvist  brak -
arealer.
Tilsammen danner området
et helstøbt landskab i en del
af Aarhus Ådal, hvor der fin-
des elementer af både inter-
national og national betyd-
ning. Tåstrup Sø tolkes som
et dødishul og de mindre cir-
kulære forhøjninger i terrænet
vest for søen er formentlig
såkaldte hatbakker, som for-
mentlig er dannet i hulheder
og issøer ved gletsjerranden.
På Langeland er der ca. 1200
af den slags bakker. I Stjær
Stenskov findes den sidste
rest af en større stenbestrø -
ning, der blev aflejret i ran-
den af indlandsisen i en stil-
standsperiode. I Stjær Sten-
skov og Søskov er der kilder
og væld, som er meget rige
på kalk.

Kultur
De arkæologiske spor tyder
på, at der har været beboel-
se i området i bondestenal-
deren, bronzealderen og i
 jern alderen. Sporene findes i
særlig grad i Lillering Skov,
hvor størstedelen af de i alt
39 registrerede fund kan ses.
Der er overvejende tale om

Udkast til fredningsforslag –
Tåstrup Sø og Mose, Lillering Skov
og Stjær Stenskov og Søskov
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rundhøje, gravhøje fra oldti-
den og yngre stenalder og
bronzealder. Gravhøjene er
almindelige at finde over hele
landet, men sjældent med
den tæthed, som de findes i
Lillering Skov. I Lillering Skov
er der særligt velbevarede
dyrkningsspor i form af ter-
rasser på skrånende terræn.
Skeldiger, som adskilte skov -
parcellerne ved udskiftnin-
gerne i 1800 tallet, findes
fortsat.
Ved indkørslen fra Bøgebak-
ken findes to høje ledsten,
som har markeret indgang til
skoven efter Fredsskovfor-
ordningen i 1805. Endvidere
er der i Lillering Skov bevaret
en hel del stenkisteformede
broer over vandløb, som el-
lers er forsvundet i de fleste
danske skove. Nær Tåstrup
er der er særdeles bevarings-
værdig stenbro over Tåstrup
Bæk, hvor der gennem flere
hundrede år har været en
hovedfærdselsåre mellem
Skanderborg og Randers.
Det senest tilkomne kultur-
spor er resterne fra Hammel-
banen, som fungerede i peri-
oden 1902 – 1956. I fred-
ningsforslaget søges grund-
lag for at sikre og bevare
disse spor ved særlig pleje
og ændring af skovbrug og
landbrug i området.

Natur
Naturen i området er rig på
arter og særdeles varieret,
hvad naturtyper angår. Op-
tegnelser af Zahrtmann fra
1877 beretter om over 400
kendte plantearter. Fra 1940-

erne findes optegnelser med
adskillige sommerfugle- og
fuglearter.

De forskellige tørre og våde
naturtyper med strømmende
og  stille stå ende vand samt
en varieret jordbund danner
grundlag for de mange arter,
hvoraf et stort antal stadig
kan findes i dag.

Jagt og skydebane
Der skal efter forslaget fort-
sat være mulighed for at dri -
ve jagt indenfor fredningsom-
rådet, ligesom den eksiste-
rende flugtskydningsbane
fortsat skal kunne anvendes
inden for de fastlagte miljø -
betingelser. Skydebanen har
eksisteret siden 1934 og blev
senest miljøgodkendt i 1997.

Offentlighedens adgang
Det foreslås at gøre udvalgte
eksisterende stier i området
permanent tilgængelige, her-
under den øst-vestgående
forbindelse mellem Bøgebak-
kevej og Tåstrup. Det foreslås
endvidere, at der etableres
parkeringsmuligheder tre ste-
der i området, så parkering
på privat grund til gene for
lodsejerne kan undgås.
Forslagets intentioner er
præ ciseret i konkrete fred-
ningsbestemmelser, som vil
blive gældende, hvis fred-
ningsforslaget bliver gen-
nemført.

Fredningsforslaget kan i sin
helhed ses på Harlev Fælles-
råds hjemmeside: 
www.harlevfr.dk

Færdselskort med
nye stier


