
Beretning for Gjern Natur 2012

Efter en rigtig god start i 2011 er vi kommet flot videre i 2012 med et medlemstal på 180- vi havde sat et 
mål med at nå 200, men vi er godt tilfredse!

 I 2013 vil vi gerne nå 250-300 og her kommer en bøn til medlemmerne. Hvis vi bare alle skaffer eet 
medlem mere hver især vil det være flot!

Året begyndte  med et meget velbesøgt besøg på Grønagergård Savværk i januar. Mere end 80 deltog og 
Jan Kristensen fortalte og viste rundt på denne meget spændende virksomhed.

Februar havde vi vores generalforsamling med rigtig mange deltagere og vi havde igen glæde af et af 
Margarets spændende foredrag med dejlige fotos

 I April afholdt vi som vanligt vores fælles affaldsindsamling. Mere end 100 personer deltog  fordelt  i 
Fårvang, Horn, Skorup, Truust, Gjern, Sorring . Der blev indsamlet 100 sække affald- så det er ikke spild-
ikke af tid ihvertfald !!!

15. Maj gik turen ud til Lisbet Pedersen for at se gøgeurt. Her havde vi Jan Kjærgård som guide og så får vi 
jo, som I ved, fortalt vidt og bredt om alskens forekomster i naturen. Jan er altid god for en informativ og 
fin rundvisning. Tak til Lisbet for gæstfrihed.

31. maj, som var vores 1 års fødselsdag kunne fejre med åbningen af kildedalen v/ Troldbjerg. Her var 
rigtig mange gæster og de kunne sammen med os glæde sig over dette dejlige sted. I samarbejde med 
kommunen har vi fået opstillet nogle infoskilte (Bente og Margaret har leveret tekster og fotos).  På 
ruten, der også går ned i engen ved Gjern Å, havde vi aftalt med Peter Hjeds, der er fuglekyndig, at han 
skulle fortælle om fuglearter på stedet.  

Vi sluttede i spejdernes bålhytte hvor vi var vært med en pølsebod samt vand el. øl

27. juni indviede vi sammen med Kirsten og Peter Pedersen sti omk. og ved deres sø i Ellerup. Denne 
aften  var også rigtig godt besøgt og Åge  Ebbesen, Silkeborg Kommune gav os et indblik i  ideen med at 
lave søen og rense bækken opbl.a. for at give en bestemt fisk- smerlingen, bedre muligheder.

28. August var vi på vores årlige sejltur på Tange Sø og det bli`r   en tilbagevendende begivenhed , så 
længe de flinke skippere vil ha`os med.  Skipperne  sejlede ud i 9 både  med omk. 45 deltagere ialt. Dette 
er den eneste tur, der  KUN er for medlemmer ( så igen en god grund til at melde sig ind)

I august var vi repr. på flere markeder i ”vores”  område. Vi var to  Fårvang, to i Grauballe og to Voel samt 
to i Sorring. Bare for at vise flaget og det gav da også nogle medlemmer og gode ”snakke”  om, hvad det 
er vi vil med Gjern Natur.

15.september gik   turen til Vorup Enge. Her havde vi naturvejleder fra Regnskoven med og John fortalte 
engageret og meget vidende  om hvordan engene i 2003 var blevet inddraget som vådområde.

Årets arrangementer sluttede med at vi 1.november  havde Tove Balling, der er meteorolog i Karup til at 
holde et foredrag om arbejdet i vejrtjenesten. Igen et godt foredrag og jo relevant for medlemmer og 
bestyrelse i Gjern Natur



Se nu er det hele jo ikke bare ture og foredrag. Før vi kan åbne nye stier og arealer ligger der et arbejde 
derude ! Vi har i 2012 også  vedligeholdt de stier og arealer vi åbnede sidste år og desuden jo 
genetableret og ryddet  de steder, der er nævnt. Det ligger os selvfølgelig på sinde at pleje og 
vedligeholde der, hvor vi har åbnet for en ny sti. Der skal også lyde en tak til de af vore medlemmer, der 
har hjulpet os med arbejdet.

 Vi er i gang med et samarbejde med Fårvang Lokalråd omk. sti ved søen v/ Skovhuset. Desuden har vi 
sammen med Grauballe Lokalråd planer om en sti til Grauballemandens mose. Vi mødes snart  med 
Lokalrådsmedlemmer  for at se på området og aftale det praktiske.

Vores største projekt i 2013 bliver at få Egedalsmosen på ”vores”  kort. Vi har planer om, sammen med 
Mona og Jens Poulsen, der velvilligt har stillet areal til rådighed, at rydde mosen for vildskud (fyr, gran og 
lidt birk)at etablere en sti- nogle steder må vi ha´   lavet plankebroer  og vi har søgt om tilladelse til at 
opsætte udkigstårn.

Til disse forskellige tiltag har vi brug for jeres hjælp. Hvis I har tid, lyst  og kræfter er  I altid meget 
velkomne til at   gi` en hånd med. Det er vores plan at rundsende mail, når vi skal derud og I kan så bare 
møde op. Vi skriver, hvad I kan medbringe af værktøj.

Fra eet af vore medlemmer blev vi bedt om at se på, om det var muligt at genetablere sti fra Tvilum Bro til 
kirken, men det var der ikke genklang for hos ejeren af arealet og det er jo også i orden

Hov jeg var lige ved at glemme, at vi  har haft et positivt møde med nogle lodsejere i området ved 
engene, der støder op til Ellerup Bæk og Gjern Å. Men vi i bestyrelsen har ikke glemt, at vi har aftalt at vi 
gerne vil ha` lavet en trampesti der skal føre fra søen v/ Mølhaugevej ind til anlæget i Gjern. Vi kikker på 
det når vejret er til det.

Tilslut vil vi gerne sige tak for den store opbakning vi får- det giver ekstra lyst til at fortsætte arbejdet og 
også til at gå i gang med nye tiltag.Vi er også glade for den opbakning og hjælp vi får fra Miljø og Teknik-
men som de siger ”noget for noget” – da kom. Også sætter pris på vores arbejde .

Husk nu vores lille bøn om hjælp til at skaffe medlemmer 

Dette var så vores årsberetning men inden vi går over til ? og kommentarer vil jeg lige fortælle hvad der 
ellers er i støbeskeen mht arr. mm

21. marts er vi velkomne   til genåbningen af Sorring Skelbæk, der har været rørlagt , men nu igen får frit 
løb. Dette er  noget Silkeborg Kommune har stået for.

14. april har vi vores årlige affaldsdag i  Sminge, Gjern, Sorring, Fårvang,Horn, Truust og  Grauballe

23. maj skal vi kikke på det lille vådområde- forsøg v/ Skannerup

31. maj åbnes sti v/ Fårvang søen  i samarbejde m/ lokalrådet og kommunen

12. juni har vi aftalt tur m/ jan Kjærgård – her skal vi se hvilke tiltag Naturstyrelsen har taget v/ St. 
Troldhøj



I august: sejltur på Tange Sø og i sept. påtænker vi at arrangere en tur til Ll. Vildmose

Vi håber også  at være klar med en åbning af Egedalsmosen i sept.

Okt. er sat af til en tur til lyngarealerne v/ gl. Ry og sluttelig vil vi i nov. se om vi kan få fat i et foredrag om 
Mylius Eriksen.

Dette er kun  en appetitvækker og I kan efterhånden se mere info på vores hjemmeside 

Igen TAK  til medlemmer og alle andre for støtte i året der gik.


