
 

 

Kvinde, 52    

23/1 2023 

Til politikerne i Aarhus Byråd 

Kære politikere i Aarhus Byråd 

Undertegnede blev optaget af planen om en udvidelse af Aarhus Havn da jeg blev bekendt med projektets omfang, -Danmarks 

største anlægsprojekt. 

Jeg erfarede ved opslag på havnens hjemmeside og af informationen fra modstandere af projektet, hvor indgribende dette 

projekt vil blive for selve Aarhus æstetiske udtryk og alle byens borgere, som dagligt bruger naturen i denne del af byen, 

kyststrækningen fra Tangkrogen og ud til strandene langs Marselisborgskoven, Mindeparken og kigget fra kyststrækningen til 

Mols og Syddjurs. 

Ved møderne i borgerpanelet har jeg fået det indtryk, at ulemperne for byens borgere er langt flere end fordelene. Fordelene er 

overvejende havnens. Man har overhovedet ikke undersøgt borgernes behov for og holdning til den indskrænkelse af 

aarhusbugten og den forringende ændring i herlighedsværdien en sådan havneudvidelse af vil medføre. Der er udelukkende 

kigget på havnens interesser og de følger en udvidelse vil medføre for miljøet på land og i vand. Desværre… 

Ulemperne: 

• Aarhus´ kyststrækning fra Tangkrogen til syd om Marselisskoven ødelægges af udsigt til mere industri og havn.  

• Støj, lys og forurening fra havn og lastvogne med containere vil øges betydeligt og være til gene for byens borgere, 

især i denne del af byen. 

• Skibstrafikken på bugten vil øges betydeligt, således at pladsen og sikkerheden for fritidsbåde, kajakker og anden 

vandsport forringes.  

• Havmiljøet i bugten vil belastes vedvarende. 

• Den overordnede herlighedsværdi i området forringes betydeligt. Her kan nævnes udsigten til hav og natur. 

Badevandskvaliteten forringes. Den ”Blå bugt” bliver til den ”Grå bugt”.  

• Aarhus´ borgere er ikke inddraget i analyserne, til trods for at der er tale om en voldsom indskrænkelse og forringelse 

af borgernes bugt og rekreative område. 

Derfor er mit råd til jer politikere også at fokusere på de andre virksomheder som vækster i Aarhus. Havnen udgør angiveligt kun 

7 % af Aarhus´ industri. 

Stil krav til havnen om alternativer som fremlagt. -Tørhavn, bedre udnyttelse af eksisterende areal og udnyttelse af Grenaa Havn. 

Lyt til kritikken fra jeres vælgere, Aarhus borgere. Det er deres by I administrerer og er valgt til at værne om. Både de sidste 

høringer og holdningen i borgerpanelet viser, at der er en modstand for den havneudvidelse, som Havnen har ansøgt om.  

Vent gerne med beslutningen til efter næste kommunalvalg.  

Vis respekt for og værn om vores rekreative områder i Aarhus. De er borgernes åndehuller og gør byen unik. Vi ønsker fortsat 

en ”grøn” og ”blå” by. Ikke en ”grå”. 

 

 


