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Hvor er det en svær beslutning, I skal tage på vegne af vores alles fremtid og i særdeleshed vores 

børns fremtidige Aarhus. 

Da jeg trykkede JA til deltagelse i dette Borgerpanel, var jeg meget enøjet imod udvidelsen af 

Aarhus Havn, fordi jeg var bekymret for: 

1. Havmiljøet i Aarhus Bugt 

2. Yderligere tung trafik på Marselisboulevard 

3. Hvordan udvidelsen af havnen, vil påvirke Lystbådehavnen og kysten syd herfor, da jeg 

nyder at sejle og padle i kajak. 

4. Sympati for de sommerhusejere på Mols, der i fremtiden skal kigge over på en enorm 

industrihavn 

 

Disse bekymringer var jeg ikke ene om og processen i Borgerpanelet har lagt enorme mængder af 

viden til. Blandt andet 

1. Er jeg nu vidende om at havmiljøet i Aarhus bugt er så skadet, at det ikke vil betyde noget 

at lave havneudvidelsen, da det ikke vil tilføre yderligere ødelæggelse af havmiljøet. 

2. Og ja trafikken den kommer jo til at være der, lige meget hvad og ja måske kan lastbilerne 

en dag blive EL-drevet… 

3. Angående Marselisborg Lystbådehavn og kysten syd herfor – Ingen konsekvenser at 

havnen bliver udvidet. Det står cowi på mål for, da der ikke laves indgreb i havstrømmene, 

så vil mængden af tang og forurening ikke højnes. 

4. Sommerhusejerne på Mols får blot en industrihavn tættere og tættere på og det er der 

ikke nogen der har talt med Syddjurs kommune om, så jeg antager at byrådspolitikkerne 

tænker, at det må de må leve med på Mols. 

 

Med ovenstående og en mundtlig tilkendegivelse fra Rambølls og COWIs ansatte om, at de er 

særdeles fagligt stolte af deres rapporter, må jeg sige at mit syn på havneudvidelsen nu er blevet 

nuanceret og jeg er tryg ved, at I som politikkere vil stå på mål for, at der ikke er blevet fejet noget 

ind under gulvtæppet i beslutningsprocessen. 



Jeg misunder Jer ikke, at I skal tage beslutningen om havneudvidelsen, der ændre på den normale 

udvikling af land og vandarealer OG jeg ville ønske at jeg havde en pålidelig ”krystalkugle” der 

kunne hjælpe Jer på vej. JEG håber I er klar til at sætte jeres eftermæle på spil og jeg håber I vil 

”stikke en finger” i jorden og afvente den sidste rapport – velvidende at vi som mennesker er 

begrænset rationelle.  

 

Fortsat rigtig god fornøjelse med processen 

 

Med venlig hilsen 

 

Malene 


