
BILAG 2 
Aarhus Naturkanon  
Aarhus Byråd har den 15. maj 2019 vedtaget et forslag fra S, V og SF om at udarbejde en lokal naturkanon 
for Aarhus Kommune. Formålet med en naturkanon for Aarhus Kommune er at ”inspirere borgerne til at 
komme ud og opleve naturens mangfoldighed og skønhed”, samt at ”man er mere omsorgsfuld og 
påpasselig over for vores natur”. Udarbejdelsen af Aarhus Naturkanon er inspireret af Danmarks 
Naturkanon, og udpegelserne af lokaliteter til naturkanonen er ligesom i den nationale udgave alene udtryk 
for en positiv markering. Naturkanonen udgøres af en hjemmeside med beskrivelser af stederne.   
 
Nomineringerne baseres på samme kriterier som er benyttet i den nationale naturkanon:  
 
”Steder hvor naturen er noget helt særligt, og som samtidig er en oplevelse at besøge:  

 Den enkelte lokalitet skal have en smuk natur og noget særligt, der er værd at besøge. 

 Lokaliteten skal have en væsentlig biologisk, geologisk eller landskabelig værdi. 
 Der skal være offentlig adgang til hele lokaliteten eller til væsentlige steder inden for den. 

 Der skal være mindst én specifik geografisk lokalitet som nemt kan formidles og være en naturlig 
indgang for dem, der vil besøge naturområdet.” 

Aarhus Kommunes Teknik og Miljø-forvaltning har nomineret følgende 9 steder på baggrund af kriterierne:  
 

 Marselisborgskovene og Giber Å  
 Brabrand Sø med omgivelser  
 Jeksendalen   
 Tåstrup Mose og Lillering Skov  
 Geding-Kasted Mose  
 Mariendal Strand  
 Lisbjerg Skov  
 Egå Engsø  
 Skæring Hede  

 
Vedlagt dagsordenen er eksempler på beskrivelser af stederne foretaget i en skabelon, som kan benyttes til 
den efterfølgende offentlige afstemningsproces. Medlemmerne af Det Grønne Råd har mulighed for at 
supplere med flere nominerede steder i Aarhus Kommune vha. tilsvarende beskrivelser med baggrund i 
kriterierne, og med angivelse af adgangsforhold (fx adresse, P-plads, GPS koordinater), foto (10x15 cm på 
300 dpi, samt fotografens navn), samt evt. særlige forhold mht. færden.  
 
Det Grønne Råds medlemmer har mulighed for at indsende supplerende nomineringer til og med fredag den 
13. december 2019. Dette bliver der informeret mere om på mødet.   
 


