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Naturgruppen 

Sejs-Svejbæk Lokalråd  

Møde torsdag den 9. juni 2016 

Tid og sted for ordinært møde: Kl. 19.00-20.30, Multihuset 

Mødeleder: Helle Præsius Busk 

Referent: Helle Præsius Busk 

Deltagere: Jens Würgler Hansen, Ingolf Gribsholt, 

Eske Eskesen, Bjørk Fredslund Andersen 

og Helle Præsius Busk  

Fraværende med afbud: Karl Mørch Jensen, Hans Farø Clausen, 

Stine Degn Schölarth 

Dagsorden Referat 

1. Sager til behandling  

a) Status vedr. det grønne partnerskab 

om De små Fisk v/Bjørk 

Projektbeskrivelse sendt til partnerskabet. 

Møder med campingpladser mv. De nye 

shelters (opsat som en del af Himmelbjerg-

ruten) skal males den 12. juni 2016.  

Projektbeskrivelse udsendes, se udkast 

ved at følge linket. Møde med Bendt den 

15. juni, nu skal der søges fonde. Over-

natning i shelters betales over nettet, 

stikprøvekontrol. NB: Silkeborg Kommu-

ne og Visit Silkeborg ønsker outdoor-

destination, trailcentre som skal adskille 

MTB m.fl. fra hinanden (MJA 7.6.2016). 

b) Status vedr. Himmelbjergruten v/Helle 

Den sidste del af ruten ved Møgeløvej er 

endelig på plads. En indvielse af hele ruten 

er på vej (vi har sagt nej til at arrangere). 

Orienteret. Se Naturstyrelsens beskrivel-

se af partnerskabet samt det foreløbige 

kort fra 2014. Det endelige kort er endnu 

ikke udgivet. 

c) Øvrige områder v/Helle  

 Borgdalen Intet. 

 Christiansminde/Sejs Engen – status vedr. 

vedligehold. Sti tydelig, men ringe. 

Se forhøringssvar side 2 nederst. 

 Gudenåen Se forhøringssvar side 2 nederst. 

 Hattenæs – nu hjemsted for kajakafd.  

 Havmosen Se forhøringssvar side 2 nederst. 

 Ludvigslyst – møder vedr. P-kaos, der 

etableres en adgangsbegrænsning. Bænke 

nævnt som mulighed. Udvalgsbehandling. 

Læs PMK’s sagsbeskrivelse, sag 25 

 Nordskoven m.fl. – ulovlig jagtskiltning er 

fjernet efter møde 

Orienteret. 

 Sejs Hede – trampestien er markeret med 

pæle, ny bænk mod øst, løse hunde jf. ny-

hedsbrevet for maj måned 2016. Fårene er 

kommet. 

Lyngen er dårlig, et stort areal er gået i 

græs. Salg af ”Sejs Hede lam”, idé til 

Brugsen. 

 Sejs Ladeplads Toilet på pladsen, husk til kort 

  

https://drive.google.com/file/d/0B6M_xXYDxaLyWWxFUTdIS0ZBbms/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B6M_xXYDxaLyWWxFUTdIS0ZBbms/view?usp=drive_web
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/12463446/himmelbjergruten_.pdf
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/12463446/himmelbjergruten_.pdf
http://www.silkeborg.com/sites/default/files/asp/silkeborg/DivPDF/himmelbjergruten.pdf
http://www.silkeborg.com/sites/default/files/asp/silkeborg/DivPDF/himmelbjergruten.pdf
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2016/Plan-Miljoe-og-Klimaudvalget/2016/13juni800
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d) Forarbejde vedr. Friluftsstrategi v/Helle 

Bjørk, Helle og Ingolf deltog i møde den 11. 

maj (se oplæg mv.). Bliver en del af kom-

muneplanen, der er indsendt forhøringssvar 

med kommentarer. Lokalrådet skal indsen-

de kort med markører for forskellige facili-

teter, eks. kanoisætning. 

 

Naturgruppen vil hjælpe med uddybning 

af ikoner til Teknisk Afdeling. Ikoner på 

vandrestikortet ved næste revision (jf. 

Himmelbjergruten, nye veje, De Små 

Fisk mv.).  

Kort og ikoner sendes med referatet ud. 

2. Nyt fra lokalrådet siden sidst 

Der været afholdt flere lokalrådsmøder. Se 

nyhedsbrevene i Foreningsnyt. 

 

Orienteret 

3. Aftale om næste møde 

 

Møde min. 2 gange årligt aht. kontakt til 

Teknisk Afdeling. 

Næste møde ultimo september, indkaldes 

pr. mail. Temaer: Vandrestikortet, fårene 

på heden. Evt. en gåtur på en del af 

Himmelruten i mødet. 

 

4. Eventuelt 

 

Intet. 

Mulige projekter, aktiv liste: 

 Bænk på Stoubjerg (reparation) 

 Bro over jernbanen ved Stoubjergvej 

 Trækfærge ved Sejs Ladeplads 

 Bænk ved Sejs Ladeplads 

 Bænke/borde ved Ludvigslyst 

 Sti ved Havmosen 

 Sti om Christiansmindefredningen, der kan opfylde fredningsbestemmelserne. 

Vedr. bænke/borde: Eventuelt i samarbejde med tekniske skolers elever i praktik. 

Udsnit af lokalrådets forhøringssvar til Kommuneplan 2017: 

”Friluftsstrategi 
”Naturen giver mulighed for mødesteder og aktiviteter, men også for ro og fordybelse”, citat 

vores udviklingsstrategi. En nødvendig del af vores infrastruktur, nemlig jernbanen, begrænser 

pt. adgangen til den natur, som giver mulighed for lokalt friluftsliv og omkranser Sejs-

Svejbæk. Sejs Hede kan kun tilgås fra Sindbjergvej og Borgdalsvej, overgangen ved 

Stoubjergvej savnes fortsat. Nordskoven kan tilgås fra Sejsvej og Borgdalsvej. Linå Vesterskov 

kan tilgås fra Linå Vesterskovvej og Lynggårdsvej.  

Gudenåen og søerne er en anden naturlig arena for friluftsliv. De Små Fisk er både et aktiv i 

Sejs-Svejbæk og som udflugtsmål for borgere i Silkeborg Kommune – samt turister. Pladsen 

bør her og nu opprioriteres, og på længere sigt bør alle de kreative forslag i Det grønne part-

nerskab om De Små Fisk gennemføres.  

Der bør etableres kano-/kajakisætningssted ved Sejs Engen, så området kan indgå aktivt i 

lokalområdets friluftsliv. Stien ved Sejs Engen og Christiansmindefredningen er utilgængelig i 

store dele af året. På samme måde er adgangen til Havmosen pt. urealistisk, og for begge ån-

dehuller bør der udarbejdes planer for adgangen, som i højere grad tager hensyn til jord-

bundsforholdene.” 

http://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/9985.aspx?status=v
http://www.sejssvejbaek-if.dk/foreningsnyt/

