
INVITATION TIL MARKVANDRING 
 

UDVIKLING AF SKOV- OG NATUROMRÅDE VED 

SPØRRING  
 

Aarhus Kommune udvikler nyt skov- og naturområde nordvest for Spørring. Udviklingen af området 

giver nye muligheder for naturen og friluftslivet i Spørring og omegn. Dét vil vi gerne have dine ideer 

til ved en markvandring i september 2020. 

 

INVITATION TIL MARKVANDRING 

Vi vil gerne inddrage jer i udviklingen af det nye skov- og naturområde, der i vinter/foråret 2020/21 

rejses nordvest for Spørring (se kort). Projektarealet er på cirka 13ha, hvoraf der vil blive rejst skov 

på cirka 7,5ha. Resten af arealet bliver udlagt til selvsåede arealer, lysåben natur og stisystemer. 

Udviklingen af skov- og naturområdet sker i samarbejde med Growing Trees Network, og er en del 

af projektet - Danmark planter Træer. Alle er velkomne, men for planlægningens skyld vil vi gerne 

modtage din tilmelding. 

 

 

GRUNDET COVID-19 

Ved deltagelse på markvandringen beder vi deltagerne om at spritte af inden ankomst og ligeledes 

om at holde god afstand under markvandringen.  

Der vil også være håndsprit tilgængelig ved arrangementet og vi vil ligeledes sørge for, at det til 

alle tider undervejs er muligt at holde god afstand. 

Ved tilfælde af for højt deltagerantal deler vi os op i flere grupper, så alle der er interesseret har 

mulighed for at deltage i markvandringen.  

 

 



MARKVANDRING 

Kom og hør om projektet og bidrag til udviklingen af det nye bynære skov- og naturområde. Vi 

går en tur rundt på arealerne og ser på landskabet for at blive inspireret til hvordan det fremtidige 

område kan rumme natur og rekreative interesser.  

Del din ekspertviden, erfaringer og forslag til området med os, så vi kan blive inspireret, og 

arbejde videre med det i det fremadrettede planlægningsarbejde.  

 

Program: 

» Velkommen ved Aarhus Kommune 

» Præsentation af projektområde og vigtige landskabelige sammenhænge 

» Rundtur på projektarealet og introduktion til overordnet tilgang til udformning af det nye 

skov- og naturområde 

» Spørgsmål og bemærkninger 

» Rammesætning for borgerinddragelse og udvikling af ideer igennem inddragelsesrunde 

» Tak for i dag og beskrivelse af den fremadrettede proces 

 

Tid: Mandag d. 28. september 2020 kl. 16.30-18.00. 

Mødested: Randersvej 591, 8380 Trige 

Tilmelding: Til Ditte Grøngaard på mail: andig@aarhus.dk eller tlf.: 61921880 - s.u. den 23.9. 

 
 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Aarhus Kommune 
 

  

 
 


