
Indlæg - borgermøde 

Vi har et stramt program, og jeg er blevet bedt om at gå 

direkte til sagen. Det vil jeg gøre, selvom jeg gerne ville 

fortælle længe om skovens historie, om digerne ind 

mod Frijsenborgs skove, der er bygget af krigsfanger 

tilbage i 1600 tallet, hvor krige med tysken og svensken 

hærgede området. 

Jeg ville også gerne fortælle om, hvordan de brave folk i 

Skivholme gerne nappede en bøg i grevens skove, når 

der var lejlighed til det – og bestak skovfogeden på 

Frijsenborg for at holde mund med det. 

Men de lange historier springer vi over. Vi konstaterer 

bare, at Præsteskoven har været en del af områdets 

historie i århundreder. En del af vores og områdets 

selvforståelse. Tidligere var skoven og skovdriften 

sammen med marker og landbrug en betydelig del af 

præstens løn. Nu er præsten statsansat, og skoven 

fungerer som et væsentligt rekreativt område for 

borgerne i Skivholme, Sjelle og Herskind. Skivholme 

præsteskov er et væsentligt naturområde, når det 

gælder den ellers andre steder så truede biodiversitet. 

Alt fra sjældne sommerfugle og små kriblekrablere til 

krondyr og mere end 100 forskellige fuglearter kan vi 

møde i skoven. Og her i skoven kan vi mennesker gå i 

stilhed og fundere over tilværelsens besynderligheder, 

mens vi nyder den varierede bevoksning. 

Området her er af stor naturmæssig, rekreativ og 

historisk værdi. Punktum. 

Vejen vil også betyde, at Skyttehusvej bliver lukket for 

kørende trafik lige midt på. En effektiv splitning af vores 

lokalsamfund og sogne. 

Her skal ikke ligge hverken en motorvej eller en 

omfartsvej. Her skal ikke ligge en 17 m høj og 225 m 

lang vejbro. Her skal være natur. Naturen skal være 

der, hvor den er – ikke flyttes omkring og opbygges 

kunstigt der, hvor det bedre passer politikere og andre, 

der har interesse i at få fingre i jorden for at lave veje, 

udstykke erhvervsgrunde og meget mere. 

(Udelades, hvis forklaret godt nok i tidligere indlæg:) 

VVM redegørelsens konklusioner var – og her læser jeg 

lige op: 

1. De landskabelige påvirkninger vurderes at være 

mest omfattende ved etablering af linjeføring 

Syd. 

2. Det er samlet set vurderet, at linjeføring Syd 

krydser gennem de mest sårbare naturområder. 

Linjeføring Syd vil medføre flest nedlæggelser af 



vandhuller med forekomst af bilag IV-padder 

sammenlignet med de øvrige forslag. 

3. Påvirkningerne af de rekreative interesser vil 

primært blive oplevet i Gjern Å, Lading Sø og 

Skivholme Skov. Linjeføring Syd vil have den 

største påvirkning på Gjern Å og Skivholme Skov, 

da vejanlægget her passerer gennem store 

sammenhængende naturområder. 

EU’s landskabsdirektiv siger: Hvor der er risiko for at 

ødelægge væsentlige natur- og landskabsværdier, må 

der ikke lægges veje eller andre store anlæg. 

På trods af så overbevisende faktuelle forhold valgte 

politikerne alligevel den sydlige linjeføring. Og hvorfor? 

Ja, se. Det kan vi ikke få at vide. Det er en ’politisk 

beslutning’ får vi at vide. En politisk beslutning skal 

åbenbart ikke begrundes, men kun fungere som et 

kæmpemæssigt hold kæft bolche til dem, den politiske 

beslutning rammer.  

Fakta er: 

Her vil vejen betyde mest ødelagt natur, her vil vejen 

give de største støjgener for flest mennesker, her vil 

vejen blive længst og dermed betyde mere forurening 

og co2 udledning – og mere mikroplast fra dæk i vores 

vandmiljø – Borum Møllebæk og Lading Sø. Det er også 

den markant dyreste løsning.  

Det er og bliver en dårlig løsning. Menighedsrådet siger 

nej tak til den sydlige linjeføring, og vi må forlange, at 

enten tages VVM undersøgelsens resultater til 

efterretning, og rutevalget laves om – eller at der i lyset 

af skift fra motorvej til ’omfartsvej’ gennemføres en ny 

VVM undersøgelse. 

Tak. 

 

 

 

 


