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Vi fejrer 100 års fredning i Sejs-Svejbæk 

Som tidligere nævnt fejrer vi 100-året for fredningen af Sindbjerg og Stoubjerg med 

hele to arrangementer. Det første arrangement er et møde 28. maj i Multihuset. En 

god uge senere, nemlig 5. juni, bliver der tale om et friluftsarrangement, som finder 

sted på toppen af Sindbjerg. Begge begivenheder er arrangeret i et samarbejde mel-

lem Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening og Sejs-Svejbæk Lokalråd.  

Netop denne fredning er blandt de første, da Danmarks første egentlige naturfred-

ningslov blev vedtaget i 1917, altså blot to år før ”vores” fredning. 

Til mødet i Multihuset har vi inviteret fredningsleder Birgitte Bang Ingrisch fra Dan-

marks Naturfredningsforening. Hun vil på mødet fortælle om, hvilken betydning fred-

ninger har for vores natur, vores naturoplevelser og om foreningens rolle og opgaver i 

forbindelse med fredninger. Vi forventer desuden at få besøg af én, der kan fortælle 

mere specifikt om baggrunden for fredningen af lyngbakkerne her i Sejs-Svejbæk.  

Næste arrangement finder sted på toppen af Sindbjerg på grundlovsdag, 5. juni. Her 

bliver den nyrenoverede mindesten indviet, og Poul Erik Thystrup fra Silkeborg Kom-

mune vil fortælle om plejen af heden og lyngbakkerne. Desuden vil Herman Rasmus-

sen fra Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening fortælle om redaktør Sophus Sørensen, 

som oprindeligt tog initiativ til fredningen. 

Mødet 28. maj starter kl. 19 og holdes i Multihuset. Vi byder på en kop kaffe eller te 

undervejs.  

Arrangementet 5. juni starter kl. 17 og finder sted ved mindestenen på Sindbjerg. 

 

 

Borgermøde og høring om lokalplan med institution 

Høringsperioden for det aktuelle lokalplanforslag, 36-013, der vedrører en ny daginsti-

tution og et nyt boligområde syd for Tværdalsvej, nærmer sig sin afslutning. Fristen 

for at indsende høringssvar er 6. maj, og Sejs-Svejbæk Lokalråd har også indsendt sit 

høringssvar, der kan ses på vores hjemmeside. Her lægger vi bl.a. vægt på, at vores 

lokalområde har brug for en ny daginstitution og at lokalplanen til en vis grad tager 

hensyn til det landskabelige terræn og bl.a. flagermus og særlige plantearter.  

Undervejs i høringsperioden inviterede Silkeborg Kommune til borgermøde 24. april i 

Multihuset for at inddrage offentligheden mere direkte i processen omkring lokalpla-

nen. Da mødet fandt sted efter deadline, kan vi af gode grunde ikke fortælle om de-

batlyst og deltagerantal i dette nyhedsbrev. 

 

 

http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/


Nye redekasser til fuglene 

Gamle, hule træer har vi ikke mange af i Sejs-Svejbæk. Dermed mangler vi også gode 

redepladser til flere arter af fugle. Det ønsker Naturgrupen, som er den ene af lokal-

rådets arbejdsgrupper, at gøre noget ved. Derfor har gruppen allieret sig med Dansk 

Ornitologisk Forening (DOF) Østjylland, som både har støttet med fuglekasser og har 

sørget for at sætte dem op. 

Planen er, at der skal sættes i alt 13 redekasser op forskellige steder i Sejs-Svejbæk, 

bl.a. til vendehals. De første fire redekasser er nu sat op, dels på Sejs Engen, dels i 

den østlige del af heden ved Stoubjerg. To af dem til natugle, to til tårnfalk. Det fore-

gik i påsken med Simon Iversen fra DOF i spidsen og med praktisk hjælp fra Natur-

gruppen. 

Formålet med projektet er at give de nævnte fugle bedre vilkår i den trængte danske 

natur. DOF forventer at kunne sætte flere redekasser op i de kommende uger, så fug-

lene i vores lokalområde får bedre muligheder for at finde et egnet sted at yngle – til 

glæde og gavn for både fugle og mennesker, der færdes i naturen. 

 

Ny kasserer 

Lokalrådet har på sit seneste møde valgt Majbritt Holden Boye som ny kasserer. Hun 

tiltræder efter at Klaus Kirkegaard forlod lokalrådet i forbindelse med borgermødet i 

marts. 

 

Husk at vores lokale vandrestikort (anno 2017) kan hentes på lokalrådets hjemmeside. 

 

Sejs-Svejbæk Lokalråd er 

Anders Koed (formand), Kasper Adelborg (næstformand), Majbritt Holden Boye (ny 

kasserer), Aase I. Madsen (sekretær), Rasmus Würtz Nielsen, Daniel Lindvig og Gorm 

Falsig Pedersen. Suppleant Jens Stege Philipsen. 

 

Følg Sejs-Svejbæk Lokalråd her: 

www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk 

https://www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad/ 
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