
Beretning fra Det Grønne Udvalg år 2004 – 2005 
 
I år har udvalget arbejdet med følgende ting: 
 
1) Naturpatruljerne: 

I 2004 var naturpatruljerne samlet i een, der tog sig af både Ellebækken og af Skårupgård Skov. 
På nuværende tidspunkt har naturpatruljerne ikke været ude endnu, men der påtænkes at starte 
op sidst i april. Vi vil hermed opfordre alle i vort område, der ønsker naturoplevelser at deltage i 
naturpatruljerne. 
 

2) Vandreruter: 
Det er et projekt i samarbejde med Lystrup - Elsted - Elev Lokalhistoriske Samling, "8520 Mil-
jøgruppen" og Elsted Landsbylaug. Der skal udarbejdes folder med 3 ruter, der går forbi gamle 
gårde og huse samt steder, hvor der har ligget sådanne bygninger. En rute i hver af Elev, Elsted 
og Lystrup. Projektet har ligget stille siden i sommers, men er ved at komme i gang igen.  
 

3) Engsøen i Egådalen: 
Orienteringsmødet, der skulle have været holdt i efteråret, blev fra amtets side udsat til februar 
og siden til efteråret 2005, hvor etableringen af engsøen påbegyndes. 
 

4) De støjende fritidsaktiviteter: 
Vedrørende motorcrossbane har vi  ikke hørt noget nyt.  
 

5) Samarbejde med De Grønne Guider. 
Jeg har deltaget i 4 møder. Den 27. april 2005 blev kort med cykelruter i Århus Nord udgivet. 
Kortene kommer til at ligge på biblioteket og på Internettet. 
 

6) Problemerne med oversvømmelse i æbleplantagen ved Æblevænget: 
Planen med at frilægge bækken er fastsat til 2007. Bækrørene er for nylig gennemspulet, så af-
vandingen skulle blive bedre. Den 12. april besigtigede vi området sammen med naturforvalt-
ningen, som yderligere vil foretage foranstaltninger, der afhjælper generne med oversvømmel-
serne. 
 

7) Udflugt for fællesrådet samt udvalgsmedlemmer. 
Det Grønne Udvalg havde en god tur ud til Årslev engsø. 
 

8) Stien langs Ellebækken: 
Vi har i udvalget et ønske om en sti langs hele Ellebækken. Der mangler afklaring med en af 
grundejerforeningerne. 
 

9) Affaldsindsamling: 
I år har naturforvaltningen indsamlet affald. 
 

10) Fugleredekasser: 
Vi har arbejdet på sagen og sammen med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet sendes en 
orientering med. 
 

11) Blomsterløg: 



Vi fik mange sække blomsterløg. Ved hjælp af 2 skoleklasser fra Lystrup Skole fik vi lagt løge-
ne i jorden på skråningen op til Lystrup Kirke. Forinden havde vi slået græsset og løsnet jorden. 
Det var et stort arbejde. Desuden har vi lagt løg på trekanten under træerne på hjørnet af 
Lystrupvej og Lystrup Centervej. Der blev også løg til Elsted Skole og Sønderskovhus. Vi har 
set inden for den sidste tid, at løgene er skudt op. Men endnu står de spredt og ser ikke ud af ret 
meget, men om 2 - 3 år vil de stå mere tæt. 
 

12) Hedeskovparken og Hovmarken:. 
a) Fældning af træer: Naturforvaltningen har fået ønsker om beskæring eller mere fældning af 

træer i Hedeskovparken. Naturforvaltningens holdning er at der kan ikke være færre træer, 
såfremt det skal være en park og ikke en mark. Udvalget er enig her i. 

 
b) Naturgræs  Naturforvaltningen har planer om områder med naturgræs, der kun slås højst 2 

gange om året med stier, der slås regelmæssigt i Hedeskovparken og Hovmarken. 
 

Udvalget har holdt 5 møder og arbejdet 5 dage med blomsterløgene. 
Hermed vil jeg sige tak til udvalgets medlemmer for et godt arbejde i det forløbne år. 
 
Men jeg vil også komme med den opfordring til de tilstedeværende, der har interesse i Det Grønne 
Udvalgs arbejde om at melde sig til udvalget. Eller kender nogen, der har, og bed dem om at melde 
sig til udvalget. 
 
Knud Kristiansen 
Formand for Det Grønne Udvalg 
 


