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REFERAT mandag den 9. september 2019 
 
 

  
 
1. Velkommen 

Velkommen til to nye repræsentanter: Ralf M. Jensen, Østjydsk Familie-
landbrug, og Sarina Mischa Møller, Verdens Skove. 
 

2. Godkendelse af dagsorden for aktuelt møde 

Godkendt. Emne til evt. om samarbejdsprojekt.  
 

3. Opfølgning på referat fra sidste møde  

Ingen bemærkninger 
 

4. Meddelelser og orientering 20 min afsat 

a. Status for de grønne og ”blå” sager Teknisk Udvalg og Byrådet 
har behandlet det seneste halv-år, og I har haft foretræde.  
 

Flere forslag er stillet som optakt til budgetforhandlingerne. Siden december 
2018 er der især tre sager der er drøftet i byrådssalen, og det er ved budget-
forhandlingerne byrådet kan sætte budget af til områderne og derefter kan 
handlinger igangsættes. De tre sager er: 
 
Naturens Stemme 
Status og emne til næste møde. Forvaltningerne og det politiske er enige 
med jer i rådet om at Det Grønne Råd skal bruges aktivt og udvides i en 
forsøgsperiode. Der kan udvides med 2-3 nye medlemmer udover jer der er 
tilknyttet nu. Rådet skal ikke blive for stort.  
Frem til 27. november 2019 kan I komme med forslag til hvem der skal med 
som nye medlemmer. Forslagene drøfter vi på mødet den 27. november 
2019. Drøftelserne blandt politikerne har været på, at nye medlemmer i end-
nu højere grad skal være stemme for den konkrete biodiversitet i kommu-
nen. Der er fortsat også mulighed for ad hoc medlemmer, og proces for ud-
videlsen af rådet er også på næste møde. 
 
Bi- og insektvenlig kommune med mere biodiversitet (Biodiversitetsplan) 
Styrke naturkvalitetsplanen fremfor en ny biodiversitetsplan, og skabe hand-
ling og resultater. Der bliver arbejdet på en Temaplan for en grønnere by 
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med mere blåt der omfatter hele kommunens arealer. Tanken er, at der også 
bliver et visionspapir og mere om indsatser, økonomi mv.  
 
Lokal Naturkanon  
Status og emne til næste møde: Indhente forslag til områder der kan udpe-
ges, og her skal Det Grønne Råd komme med forslag og være med til at 
udvælge, så også benyttelse og beskyttelse bliver drøftet. De nuværende 
rammer, retningslinjer og kommunens første bidrag udsendes inden næste 
møde. På mødet bidrager I med jeres bud på lokaliteter. Herefter kan de 
endelige områder udpeges. 
 
Budgetforhandlingerne 
På byrådets møde den 14. august 2019 er budgetforslag lagt frem. Link 
dertil udsendt tidligere. Forslagene forhandles medio september. Der er flere 
emner, som er indenfor rådets arbejdsfelt, og som er udløbere af de debatter 
Byrådet har haft det seneste halve år og som rådet har forholdt sig og delta-
get på dialogmøder. Der er også fremlagt anlægsprojekter. Samlet er f.eks. 
følgende emner relevante: 
- Passagen for Aarhus Å. Rådet har tidligere forholdt sig til emnet om 

udfordringerne for smolt-opgangen i å-systemet. Projektet skal bidrage 
til at havørredbestanden kan opretholde sig selv naturligt.  

- Jordfond og Grøn ring: Indspil fra borgergruppe i Beder-Malling-området 
for at sikre drikkevand og samtidig realisere kommunens mål om mere 
natur, skov, rekreative tiltag, klimatilpasning mv.  

- Skov- og naturstrategi med naturvejleder. Styrkelse af formidling til bor-
geren samt mere biodiversitet i kommunen. 

- Moesgaard Vildskov. Forskellige scenarier er beskrevet. 
- Mere biodiversitet og mere natur. Flere forslag der har hvert sit mål for 

andelen af vild natur i kommunen. Det er både i skove, naturområderne 
og vandløbene.  

- Klimatilpasning af byen. Samlet 30 mio. kr. fordi vi kun kan søge for to 
år. 

- Visionsplanen for Bugten: 1 mio. kr. til opstart af forslaget.  
 

 
b. Status for Temaplaner. Høringssvar indkommet i høringsperioden.  
- Der har været frist for høringssvar. Flere gode forslag og opmærksom-

hedspunkter er kommet ind. Der bliver svaret som normalt på hørings-
svarene.  

 
5. Evt.  

Samarbejde mlm. DN og Danmarks Sportsfiskerforbund og virksomhed 
TA: I forlængelse af at Visionsplan for Aarhus Bugt er kommet til, har DN og 
Sportsfiskerforbundet i Aarhus gået i dialog med en virksomhed om se på de 
mere naturbaserede tiltag herunder f.eks. forslag om flere stenrev. Forsla-
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gene er stadig på Idéplan og vandløb og søer kan også være en del af pro-
jektforslag.  
 
SG: Nabokommunerne har også deres visionsplaner ift. Aarhus Bugten og 
der bliver dialog om kommunernes fælles forslag, og det vil være oplagt at 
inddrage Det Grønne Råd på et tidspunkt i forløbet.  

 
 

6. Næste møde 

Næste møde er onsdag den 27. november 2019 
Emner der vil indgå på det kommende møde jf. ovenstående: 
 Lokal Naturkanon 
 Udvidelse af Det Grønne Råd 
 Orientering om eventuelle emner fra Teknisk Udvalgs Dialogmøder 
 Opdatering af listen med emner fra planlægningsmødet i februar 2019. 

Se bilag på sidste side med emnerne.  
 Forslag om at Revision af Danmarks fredninger fra DN kommer på 

dagsordenen onsdag den 27. november 2019 
 
 
 
Herefter var der besigtigelsestur til skovene syd for Aarhus. 
Der blev på turen efterspurgt link til følgende:  
 Sæt pris på naturen https://ifro.ku.dk/aktuelt/aktuelt-2018/saet-pris-paa-

naturen-25-aars-vaerdisaetningsstudier-i-danmark/ 
 

 True Skov for alle 
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/true-skov-for-
alle/ 

 
 
 
 
Vedlagt referatet: 

 Bilag med liste over rådets forslag til emner til møderne (næste side) 
 Link til budgetforhandlingerne: 

https://www.aarhus.dk/demokrati/kommunens-
oekonomi/budget/forslag-til-budget-2020-2023/#6 

 Link til dialogmøder: 
https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/politiske-udvalg/teknisk-
udvalg/abne-dialogmoeder-2019/ 
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Liste med emner rådet har meldt ind til kommende møder 

Opdateret med forslag den 27. september 2019 af Lene Vinther 

Efter hvert emne er angivet kommentering fra mødet den 19. februar 2019. 

a. Forslag om fokus på kolonirugende fugle (pt. klyder og hættemåge) fra 
DOF-Østjylland  
Kan vente til efteråret jf. forslagsstiller 
 

b. Drøftelse af Kommunens Skovdrift fra DOF-Østjylland.  
Er højt prioriteret af rådets medlemmer.  
Del af besigtigelsesturen.  
Forslag: Tages af listen.  
 

c. Planstrategi 2019 til drøftelse på Grønt Råds møde inden politisk vedta-
gelse herunder link til Visionsplanen for Århusbugten fra DSF 
Er på dagsordenen 20. marts som ”en grønnere by med mere blåt”, 
rummer også rekreative forhold. Andre emner fra Planstrategien 
kan tages op, hvis rådet finder det relevant. 
Forslag: Tages af listen. 
 

d. Forslag til at der arbejdes med en Strategi for etablering af nye naturpro-
jekter i ådalene fra DSF.  
Har rimelig stor tilslutning fra rådet 
 

e. Drøftelse af Forslag fra Alternativet Å om mere biodiversitet i vandløbe-
ne (som afløber af regulativrevisionen for vandløbene) fra DSF. Få 
stemmer.  
Var en del af budgetforhandlingerne men fik ikke midler.  
Forslag: Tages af listen. 
 

f. Algevækst i Aarhus Å og Giber Å om præcisering og uddybning til klap-
ning af sediment på bredderne af Giber Å ved Vilhelmsborg fra Østjydsk 
Familiebrug.  
Få stemmer. Drøftet på rådsmøde. 
Forslag: Tages af listen. 
 

g. Revision af Danmarks fredninger fra DN.  
Få stemmer, men skal snart på jf. forslagsstiller. 
Forslag: Tages på dagsordenen til mødet den 27. november 2019 

 


