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Indledning 
 

Grønne Projekter 2015 har fokus på naturforvaltnings- og friluftsprojekter. Kommunen har et 

ønske om at igangsætte både naturbevarende projekter og innovative projekter sammen 

med borgere, foreninger, organisationer m.fl. Projekterne giver borgerinddragelse og lokal 

forankring. Samtidig giver tiltagene inspiration til andre til at skabe projekter, der gavner na-

tur- og friluftsliv.  

 

Grønne Projekter 2015 understøtter Byrådets mål om mere natur, bedre naturkvalitet og flere 

rekreative muligheder i åbent land samt bidrager til kommunens sundhedspolitik ”Mere af det 

der virker”. Målene for natur og friluftsliv er angivet i Naturkvalitetsplan 2013-2030 vedtaget 

den 4. december 2013 og Friluftsplan 2013-2017 vedtaget 9. april 2014. Grønne Projekter 

2015 er opdelt i temaerne:  

- Naturgenopretning og naturpleje 

- Friluftsliv 

 

Grønne organisationer og borgere efterspørger i Aarhus Kommune flere og nye grønne og 

rekreative oplevelser i og omkring byen. Det stadigt stigende befolkningstal i kommunen 

presser og slider på de eksisterende grønne, rekreative områder. Kommunen har fokus på at 

vedligeholde og udvide eksisterende muligheder for at opfylde rekreative og sundhedsmæs-

sige behov og ønsker.  

 

Ved prioritering af projektforslagene til Grønne Projekter 2015, er der lagt vægt på, at projek-

terne er lokalt forankrede eller inddrager eksterne samarbejdspartnere samtidig med, at pro-

jektet ligger indenfor temaerne for natur og friluftsliv.  Prioriteringen i 2015 har fokus på at 

understøtte det frivillige arbejde og lokale initiativ for derigennem at inspirere andre lokale 

kræfter i kommunen til at engagere sig og med kommunal støtte skabe natur- og friluftsmu-

ligheder i deres lokale område.  

 

I 2015 er puljen til Grønne Projekter på 1.55 mio. kr. Kataloget ”Grønne Projekter 2015” in-

deholder en kortfattet præsentation af de projekter, som Teknik og Miljø forventer at gen-

nemføre med angivelse af tildelte midler.  

Flere projekter har fået reduceret det ansøgte beløb, for at kunne give midler til et bredt ud-

valg af projekter indenfor budgetrammen. Samtidig er det vurderet, at enkelte projekter skal 

tilpasses igangværende initiativer og driftsmæssige tiltag.  

 

 



 

2. Grønne Projekter 2015 
2.1. Projekterne og samarbejdspartnere 
 

Projektforslagene, der prioriteres til gennemførelse i 2015, er samarbejdsprojekter, hvor der 

skabes løsninger sammen med eksterne parter som lodsejere, universitet, foreninger, orga-

nisationer og lokale ildsjæle.  

 

Flere af projekterne bliver netop mulige, fordi lokale kræfter har engageret sig og sikret dia-

log og samarbejde i lokalområdet. F.eks. har ”Beder-Malling Fællesråd” indsendt en ansøg-

ning om etablering af en sti langs Kirkebakken, så der skabes forbindelse mellem Beder og 

Fløjstrup, hvor der er videreforbindelse direkte til Fløjstrup Strand. Projektet bliver i 2015 et 

samarbejde mellem lokale aktører og Aarhus Kommune for at sikre den rekreative, værdiful-

de forbindelse mellem by, land og hav samt til forbedring af trafiksikkerheden.  

 

Samarbejdet mellem Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Aarhus Kommune fortsæt-

ter. Denne gang etablerer DN en kogræsserforening, som sætter kreaturer ud på et bynært, 

hegnet engareal langs Aarhus Å for at naturpleje arealet. Projektet resulterer i en bedre na-

turkvalitet og øget adgang til naturoplevelser for de mange borgere, der færdes på 

Brabrandstien mellem ringgaden og ”Trebroer”. 

 

I 2014 blev biodiversitetsskoven ved Mariendal en realitet via midler fra Grønne Projekter og 

et stort engagement fra Aarhus Universitet. 4 ha kommunal jord er tilplantet med skov til brug 

i forskning. Projektet er kommet godt i gang og får i 2015 tilført midler til etape 2, så skoven 

og forskningsprojektet kan komme helt i mål.  

 

Samarbejdet med lokale foreninger om tiltag til gavn for friluftslivet fortsætter, og midler til 

friluftsprojekter kan søges i løbet af året fra puljerne afsat til formålet. Skemaet på næste 

side giver en oversigt over de vedtagne projekter og tildelte midler. Læs mere om alle projek-

terne i kapitel 3. 

  



 

Projektoversigt 2015  
  

Naturgenopretning og naturpleje Beløb i kr.  

3.1.1. Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo - år 10 af 10            250.000  

3.1.2. Græsningsprojekt ved Aarhus Å/Brabrandstien            75.000  

3.1.3. Wild Aarhus – bynatur og tilpasning til mere vand i byens åndehuller             40.000  

3.1.4. Pleje af hedeareal ved Skæring Hede - år 2 af 3            50.000  

3.1.5. Helhedsplan for Geding-Kasted Mose: Naturpleje, ny natur og friluftsliv            150.000  

3.1.6. Rejsning af Biodiversitetsskov i samarbejde med Bioscience (AU) - etape 2            100.000  

3.1.7. Genopretning af Aarslev Møllesø - etape 2            60.000  

3.1.8. Kortlægning af muligheder for forbedring af branddam i Segalt            20.000  

3.1.9.Kystnært stenrev ved de bynære havnearealer – etape 3 af 3 100.000 

Delsum 845.000  

Friluftsliv Beløb i kr.  

3.2.1. Stier og friluftsliv i åbent land            110.000  

3.2.2. Udvikling og forbedring af mødesteder            355.000  

3.2.3. Dome til fælleshaven i Beder             25.000  

3.2.4. Sti langs Kirkebakken mellem Beder og Fløjstrup 215.000 

Delsum 705.000 

Sum          1.550.000  

Skema 1: Projektoversigt over Grønne Projekter i 2015 og de tildelte midler til projekter.  
 
 
 

2.2. Processen 
Forslaget til Grønne Projekter 2015 er forelagt Det Grønne Råd i Aarhus Kommune. Rådet er 

sammensat af en lang række interesseorganisationer, der repræsenterer mangeartede inte-

resser indenfor landbrug, friluftsliv, fiskeri, skovene og naturen i det åbne land. Det Grønne 

Råd har ikke vetoret for eller imod konkrete projekter, men medlemmernes input sikrer, at 

alle forslag og idéer bliver vurderet fra forskellige vinkler.  

 

Det Grønne Råd slutter op om de prioriterede projekter, og til at der i 2015 er fokus på at 

tildele midler til projektforslag fra fællesråd, foreninger og lokale ildsjæle for at styrke det lo-

kale engagement. 

 



 

2.3. Ansøgning om midler 

I løbet af 2015 har lokale foreninger, fællesråd m.fl. mulighed for at søge penge til mindre 

grønne projekter fra puljen til rekreative stier i åbent land. Derudover samarbejdes der i Aar-

hus Kommune med lokale foreninger om at skabe nye typer af samarbejde med fokus på det 

grønne, tilgængelighed og sundhed, som nogle af emnerne.   

 

Det Grønne Råds medlemmer, Fællesrådene, organisationer, foreninger m.fl. har alle mulig-

hed for at komme med forslag til projekter til de kommende års projekter. Forslag til natur- og 

friluftsprojekter til gennemførelse i 2016 skal sendes til Teknik og Miljø senest den 1. sep-

tember 2015.  

 

På Aarhus Kommunes hjemmeside under Borger < Natur og Miljø < Planer og projekter < 

Grønne Projekter findes informationer om muligheder og råd til ansøgninger. 

  



 

3. Projektbeskrivelser 2015 

3.1. Naturgenopretning og naturpleje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3.1.1. Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo – år 10 af 10  
 

 
Kæmpebjørneklo bekæmpes aktivt over hele 
Kommunen fra og med 2006 
 

 

 
Kæmpebjørneklo 
 
 
 
Relation til plan 
Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjør-
neklo, vedtaget af Byrådet i 2006  
 
Naturkvalitetsplan 2013-2030 
 
 

 

Projekt 
Kæmpebjørneklo er en invasiv art og be-
kæmpes både mekanisk og med round-up. 
Hensigten er at forhindre frøsætning og 
dermed opnå kontrol over plantens udbre-
delse over en 10-årig periode.   
Systematisk bekæmpelse af invasive arter er 
en vigtig forudsætning for bevarelse af na-
turområder og biodiversitet i Aarhus Kom-
mune 
 
Baggrund for projektet 
Aarhus Kommune vedtog i 2006 en indsats-
plan for bekæmpelsen af kæmpebjørneklo.  
 
Strategien for bekæmpelsen indebærer 
overvågning af udbredelsen, intensiv og mål-
rettet bekæmpelse på kommunens egne 
arealer samt at Teknik og Miljø varetager 
myndighedsopgaven for bekæmpelsen også 
på private arealer.   
 
Projektet indeholder et stort element af bor-
gerkontakt, da projektlederen skal pålægge 
og vejlede private i at bekæmpe forekomster 
på deres jord. 
På områder, hvor der bekæmpes kæmpe-
bjørneklo, bekæmpes også andre problema-
tiske invasive arter som pileurt og hybenrose 
i muligt omfang. 
 

De foregående 9 års bekæmpelse har for 
længst vist sin effekt ved at mange bestande 
efterhånden bliver væsentlig mindre i om-
fang og der indberettes færre og færre nye 
bestande.  
Indsatsplanen udløber med bekæmpelses-
året 2015. Der skal efterfølgende arbejdes 
på en ny indsatsplan samt en generel stra-
tegi for bekæmpelse af invasive arter i kom-
munen 
 
 
Økonomisk ramme 
250.000 kr.  
 
 
Tidsplan 
I vækstsæsonen fra april til september 2015. 
 
 

 
 

Kontaktperson: Peter Søgaard tlf. 8940 4038 



 

3.1.2. Græsningsprojekt ved Aarhus Å/Brabrandstien  

 

 
Afgrænsning af græsningsprojektet ved 
Brabrandstien i Åby. 
Arealet er på ca 5,5 hektar 
 
 
 
Relation til plan 
 
Naturkvalitetsplanen 2013-30 
Fremme og sikring af biodiversiteten 
Bedre adgang til grønne områder 
Rekreative muligheder 
 
Friluftsplan 2013-2017 
Nye skov- og naturområder Friluftsmulighe-
der på kommunale arealer  
Formidling  
 
 

Projekt 
Forberedelse af kommunalt areal langs Aar-
hus å mellem Ringgaden og ”TreBroer” til 
afgræsning. Kogræsserforening hjælpes i 
gang af Danmarks Naturfredningsforening 
 
Baggrund for projektet 
Med projektet ønsker Danmarks Naturfred-
ningsforening at: 
 
1) Bidrage til naturpleje gennem afgræsning 
af et naturbeskyttet engareal. 
 
2) Gennem offentlig adgang og anvendelse at 
inddrage et meget attraktivt, bynært grønt 
område i bestræbelserne på at skabe inte-
ressant og tilgængelige natur for byens bor-
gere. 
 
3) Skabe et udstillingsvindue for budskabet 
om naturpleje, biodiversitet, dyrevelfærd, bæ-
redygtig fødevare-produktion, kulturhistorie 
etc.  
 
Lokalitetens beliggenhed langs den inderste 
strækning af Brabrandstien betyder, at man-
ge borgere kan stifte bekendtskab med na-
turpleje og ideerne med kogræsserforenin-
gen. 
 
Projektet gennemføres i et samarbejde mel-
lem Danmarks Naturfredningsforening og 
Aarhus Kommune. 
 
 
Økonomisk ramme 
75.000 
 
 
Tidsplan 
Opstart marts 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontaktperson: Peter Søgaard tlf. 8940 4038 



 

3.1.3. Wild Aarhus – bynatur og tilpasning til mere vand i byens åndehuller  
 

 
 

Det modulbaserede gadekær 
Illustration: Frits Ahlefeldt-Laurvig 
 
 
 
Relation til plan 
Naturkvalitetsplanen 2013-30 
Fremme og sikring af biodiversiteten 
Bedre adgang til grønne områder 
Rekreative muligheder 
 
Klimatilpasningsplan 2014 
Tid og plads til vandet 
Mere vand – nye muligheder  

Projekt 
Etablering og formidling af klimaforebyggen-
de og hydrotekniske gadekær, der samtidig 
understøtter en rigere biodiversitet i bynært 
område og som fungerer rekreativt og formid-
lende for byens borgere. 
 
Baggrund for projektet 
Projektets overordnede formål er at etablere 
en række forskelligartet vand-biotoper i by-
områder, der på forskellig vis kan bidrage til 
en forøgelse af biodiversiteten - både i til-
knytning til vandhuller, men også gennem 
andre former for etableringer og levesteder 
for dyre- og plantearter, eksempelvis som-
merfugle, salamandere, guldsmede, vilde bier 
m.fl.. 
 
Gadekærene etableres som nye centrale og 
sociale mødepunkter for lejere, ejere og virk-
somheder og som opsamlingssted for sky-
bruddets regnvand.  
 
Gadekærene skal bidrage til at forøge natur-
forståelsen blandt områdets beboere og gen-
nem formidlingsprojekter forøge naturforstå-
elsen i en urban sammenhæng og dermed 
skabe mere indhold og trivsel til værdifuldt 
byliv. 
 
Midlerne går til naturdelen af projektet. 
 
 
Samarbejdspartnere 
Mejlgade Lab 
Naturhistorisk Museum 
Amphi Consult 
Center for Miljø og Energi, Aarhus Kommune 
 
 
Økonomisk ramme 
40.000 kr. 
 
 
Tidsplan.  
Opstart marts 2015 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontaktperson: Mette Bro Jeppesen, Mejlgade Lab. tlf. 3116 8609 og Peter Søgaard tlf. 
8940 4038 



 

3.1.4. Pleje af hedearealer ved Skæring Hede – år 2 af 3 

 

  
Oversigtskort  
 
 

 
§3-beskyttede hedearealer ved Skæring  
 
 

 
Hedearealerne ved Skæring Strand   
 
 
 
Relation til plan 
Kommuneplan og Naturkvalitetsplan 
 

Projekt 
3-årigt projekt med forsøg med forskellige 
metoder til at pleje hedeareal ved Skæring 
Strand. 
 

Baggrund for projektet 
Der findes kun én hede i Aarhus Kommune. 
Heden ligger på kommunalt ejede arealer ved 
Skæring Strand i tilknytning til 4. Maj Minde-
lunden.   
Arealet er omfattet af Naturbeskyttelseslo-
vens §3. Kommunen har i medfør af lovgiv-
ningen pligt til at pleje §3-beskyttede arealer.  
 
Heden har en naturtilstand II på en skala fra I-
V, hvor I er bedst og V er dårligst. Naturtil-
stand II svarer til en god naturtilstand.  
Naturkvalitetsplanen har en målsætning om 
at hedearealet skal løftes til naturtilstand I. 
Naturtilstanden går desværre mod en forrin-
gelse af flere årsager. 
 
Arealet er i risiko for tilgroning som følge af 
eutrofiering og frøspredning fra omgivende 
arealer. Samtidig kræver dele af lyngfladerne 
at lyngen fornys og får mulighed for at genspi-
re. Heden har hidtil været plejet ved håndlug-
ning af projektet Job i Naturen, men opga-
vens omfang overstiger efterhånden det muli-
ge i denne metode. Der er derfor behov for at 
finde nye metoder til at pleje heden. Området 
har et stort publikumstryk som skal inddrages 
i overvejelserne om plejemetoder.  
 
Projektet skal afprøve forskellige metoder til 
hedepleje herunder kontrolleret afbrænding 
der vil ske som et samarbejdsprojekt med 
Aarhus Brandvæsen, afskrælning og slåning 
af arealerne. Afprøvningen skal medvirke til at 
fastlægge den mest hensigtsmæssige pleje, 
som kan sikre arealet på langt sigt. Der søges 
om 50.000 kr. hvert år i årene 2014-2016. 
 
 
Økonomisk ramme  
50.000 kr. 
 
 
Tidsplan 
Plejen på hedearealet gennemføres i efter-
året eller det tidlige forår og alt efter plejeme-
tode er tidspunktet meget vejrafhængigt.  

 
 
Kontaktperson: Stine Rytter Bengtsson tlf. 8940 4019 og Marianne Popp tlf. 8940 4010 



 

3.1.5. Helhedsplan for Geding-Kasted Mose: Naturpleje, ny natur og friluftsliv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektområderne i moseområdet Geding, 
Tilst og Kasted 
 
 
 
Relation til planer 
Kommuneplan 2013 
Naturkvalitetsplan 2013-2030  
Frilluftsplan 2013-2017 
Vandvision 2100 
Vandplan for Aarhus Bugt  
 
 

Projekt 
Der arbejdes videre med natur- og rekreative 
projekter i Geding-Kasted Mose. Formål: At 
skabe ny, bedre og mere sammenhængende 
natur. Desuden ønskes bedre rammer for na-
turoplevelser og aktivt friluftsliv. 
 
Efter lodsejersamtaler er der udarbejdet forslag 
til et naturplejeprojekt på kommunale og private 
arealer, i alt op til ca. 120 ha sammenhængen-
de område til naturpleje med græssende dyr. 
Ideen er at lade mere vildskab komme tilbage i 
landskabet og gentænke naturpleje i større 
målestok. Desuden undersøges muligheden for 
at udvide projektet i regi af ”Europæisk Kultur-
hovedstad 2017” under titlen  
”Rethink Aarhus – Rewild Nature”.  
 
Baggrund for projektet 
Aarhus Kommune ejer i Geding-Kasted-Tilst 
området store sammenhængende natur- og 
landbrugsarealer, i alt ca. 100 ha. I 2012 blev 
arbejdet med helhedsplanen igangsat og ny 
natur er siden blevet skabt på mere end 30 ha.  
I det forgangne år er der lavet en 1,5 ha udvi-
delse af Kogræsserforeningens græsningsom-
råde, og der er afbrudt dræn til overrisling af 
landbrugsjord. Projektet har desuden skabt et 
basis-stinet og sikret ”rundturs”-forbindelser 
mellem Geding, Kasted og Tilst byer.  
 
Der er i 2014 etableret en følgegruppe til pro-
jektet med Naturstyrelsen, Aarhus Universitet, 
DN-Aarhus, Naturhistorisk Museum, Verdens 
Skove, Kasted Kogræsserforening og lokale 
borgergrupper.  
 
Projektet er tildelt midler via Region Midtjyl-
lands Grøn Vækst pulje.  
 
 
Økonomisk ramme 
150.000 kr. 
 
 
Tidsplan 
2015 

 
 
 
 
Kontaktperson: Lars Eg Hoppe, tlf. 8940 4026 



 

3.1.6. Rejsning af Biodiversitetsskov sammen med Bioscience (AU) – etape 2 

 

 
 
Projektområdet ved Mariendal/Vadbro bæk 
 

 
 
Prøvefladen med fordeling af tilplantningsmetoder.  
1. Traditionel, maskinel skovplantning  
2. Håndplantning  
3. Tilsåning  
4. Naturlig tilgroning 
 
 
 
Relation til plan 
Skovhandlingsplanen og Naturkvalitets-
planen.  
Desuden opfyldes målsætningen om at øge sam-
arbejdet med viden- og forskningsinstitutioner. 

Projekt 
Hvordan rejser man skov, så natur og biodiver-
sitet har optimale vilkår til at udvikle sig fra før-
ste spadestik? 
  
Det er et af de centrale spørgsmål, som Teknik 
og Miljø er i færd med at belyse i et samarbejde 
med Bioscience, Aarhus Universitet.  
 
I samarbejdet udforskes 4 forskellige skovrejs-
ningsmetoders evne til at skabe god naturværdi 
og høj biodiversitet. 
 
Baggrund for projektet 
Biodiversiteten beskyttes bedst i de eksisteren-
de, gamle skove. De nye skovområder kan dog 
også på lang sigt udvikle sig til at få en høj bio-
diversitet. 
Der er findes desværre kun få konkrete, doku-
menterede retningslinjer for, hvilke tiltag der 
skal gøres under skovrejsningen for at fremme 
biodiversiteten.  
I løbet af efteråret 2014 etableres 2 x 20 for-
søgsplots på et 5 hektar stort areal ved Marien-
dal i Aarhus syd.  
De i alt 40 forsøgsplots tilplantes med fire for-
skellige metoder:  
1. Traditionel, maskinel skovplantning 
2. Håndplantning 
3. Tilsåning  
4. Naturlig tilgroning. 
 
I 2015 videreføres projektet med etablering af 
den sidste infrastruktur og selve forsøgsfasen 
opstartes. Bioscience, Aarhus Universitet har 
mulighed for at følge skovudviklingen på for-
søgsarealet de næste 300 år. 
 
 
Økonomisk ramme 
100.000 kr. 
 
 
Tidsplan 
Forår og sommer 2015. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kontaktperson: Peter Søgaard 8940 4038 og Ole Skou Rasmussen 8940 2752 



 

3.1.7. Genopretning af Aarslev Møllesø – etape 2 

 

 
Aarslev Møllesø ligger nord for Aarslev Eng-
sø og Silkeborgvej  
 
 

 
 
Søfalden (blå) og sediment (mørkbrun). Se-
dimentet foreslås flyttet over på den anden 
side af stiforløbet om søen mod øst. 
 
 
 
Relation til plan 
Friluftsplan og naturkvalitetsplan 

Projekt 
Projektets formål er at forskønne området 
ved Aarslev Møllesø, og genskabe en større 
del af vandfladen. Det skal afklares, om der 
er mulighed for at gennemføre yderligere 
oprensning af Aarslev Møllesø, som en etape 
2 til en udført oprensning af møllesøen i 
2008/2009. Midlerne kan bruges til anlægs-
delen af projektet.  
 

Baggrund for projektet 
Der foretages en oprensning af den jord, der 
er blevet gravet op og afvandet som en del af 
etape 1 af projektet. Desuden kan der fjernes 
opvækst i den resterende del af søen.  
 
Jorden skal genindbygges indenfor matriklen, 
og mulighederne herfor skal undersøges i 
samarbejde med administrator af området.  
 
Udvidelse af søen med ca. 1/3 forventes 
yderligere at øge områdets anvendelse til 
friluftsliv. 
 
I området er naturbeskyttet eng, sø og vand-
løb. Projektet vil udvide søens overflade med 
cirke 1/3. Udvidelsen forventes at bidrage til 
at området bliver endnu mere attraktivt at 
benytte.  
 
Der skal opnås flere tilladelser herunder di-
spensation fra naturbeskyttelseslovens be-
stemmelser.  
 
 
Økonomisk ramme  
60.000 kr. 
 
 
Tidsplan 
2015 
 

 
 
 
Kontaktperson: Niels H. Carstensen og Peter Søgaard tlf. 8940 4038 



 

3.1.8. Kortlægning af muligheder for forbedring af branddam i Segalt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Placering af branddammen i Segalt nord for 
Løgten 
 

 
Foto af branddammen med løvtræer og an-
demad der dækker hele vandoverfladen 
 
 
 
Relation til plan 
Friluftsplan og naturkvalitetsplan 
 
 
 
 
 
 

Projekt 
Formålet er at få undersøgt hvordan der kan 
skabes et vandhul med mindre belastning 
med næringsstoffer og et godt levested for 
frøer og andre smådyr.  
 

Baggrund for projektet 
Vandhullets overflade er i dag domineret af 
andemad og dammen gror til i anden be-
plantning. Langs dammens kanter er der løv-
træer, der for et par år siden blev udtyndet.  
 
Dammen har en del blad og grene på bunden 
og beplantningen breder sig ud i vandhullet.  
 
Vandhullet har været en branddam, og i gam-
le dage var vandhullet formodentlig drikke-
sted for kreaturerne. Dammen fremgår også 
af gamle kort og ligger ved to gamle skole-
bygninger og en skolesti. 
 
En forbedring af vandhullets vandkvalitet er 
interessant også set i lyset af, at der knytter 
sig en kulturhistorie til stedet, der bruges re-
kreativt at områdets beboere.  
 
Der gives midler til at undersøge, hvordan 
vandhullet kan opnå en god kvalitet og hvad,  
der skal til for at vandhullet kan blive et godt 
levested for padder.  
 
Midlerne skal gøre det muligt at få kortlagt 
løsningsmulighederne og opstille et budget, 
så der efterfølgende kan søges fondsmidler til 
et samlet projekt. 
 
 
Økonomisk ramme  
20.000 kr. 
 
 
Tidsplan 
2015 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kontaktperson: Inge Miltersen, Segalt og Keld Henriksen tlf. 8940 2684 



 

3.1.9. Kystnært stenrev ved de bynære havnearealer – etape 3 af 3 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
Relation til plan 
Naturkvalitetsplan 2013 - 2030 
Rekreative muligheder 

Projekt 
Projektet bidrager til at udvide det i 2012-
2013 etablerede kystnære stenrev i ud for 
kystpromenaden ved Jette Tikøbs Plads. 
Stenrevet danner basis for en stor artsrig-
dom og har også en væsentlig rekreativ og 
formidlingsmæssig værdi. 
 
Baggrund for projektet 
Stenrevene rummer en fantastisk artsrigdom 
af både planter og dyr. De øverste dyr i fø-
dekæden såsom sæler, marsvin og fugle 
ses omkring stenrevene, og med etablering 
af oversøiske rev skabes der mulighed for, 
at sæler og havfugle kan raste i området 
nær de bynære havnearealer.  
 
Projektet er et samarbejde mellem Dan-
marks Naturfredningsforening og Aarhus 
Kommune, Teknik og Miljø. De foreløbige 
resultater af det allerede udlagte stenrev er 
meget positive for biodiversiteten og har et 
stort formidlingspotentiale samt nye naturop-
levelser for byens borgere og turister.  
 
I forbindelse med omdannelsen af Aarhus Ø 
forventes det, at der de kommende par år 
bliver frilagt en større mængde tidligere 
stenrevssten, søsten. Disse sten skal ud-
lægges som en naturlig forlængelse af det 
eksisterende stenrev.  
 
Stenene blev i sin tid hentet fra stenrev i 
Aarhus Bugt og anvendt til kystværn, mole-
byggeri og lignende. Fjernelsen af stenene 
fra bugten har gennem tiderne forarmet de 
naturligt forekommende stenrev ved bl.a. 
Mejl Flak. Ved at give stenene tilbage til 
bugten skabes forbedrede levevilkår for det 
lokale flora og fauna. 
Læs mere på 
www.debynaerehavnearealer.dk/stenrev 
 
 
Økonomisk ramme 
100.000 kr. 
 
 
Tidsplan 
2015 
 

 
 
 
 
Kontaktperson: Jens Holbech, Danmarks Naturfredningsforening og Lene Vinther Larsen, 
tlf. 8940 4025 

http://debynaerehavnearealer.dk/stenrev


 

 

3.2. Friluftsliv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.1. Stier og friluftsliv i åbent land  

 
Ny siddemulighed ved Kasted Mose  
 

 
Afmærkningsprincip  Ny sti ved Kasted 
 

 
Ny sti undervejs i Kasted 
 
 
 
Relation til plan 
Friluftsplan 2013-2017 og Sundhedspoli-
tikken 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt 
Friluftslivet for borgerne i lokalsamfundene 
skal styrkes. 
 
Det sker ved at støtte mindre projekter, der 
øger tilgængeligheden til rekreative mulig-
heder eller understøtter oplevelser i natur- 
og landskab med f.eks. afmærkede ruter fra 
lokale mødesteder.  
 
Der kan gennem året søges støtte fra mid-
lerne i dette projekt, så der er mulighed for at 
støtte mindre tiltag, når ideen opstår og bli-
ver mulig. Tiltagene er populære og gode 
tilbud for begrænsede midler.   
 
Baggrund for projektet 
Daglige ophold og bevægelse i naturen har 
en gunstig indvirkning på sundheden.  
 
Friluftsplan 2013-2017 har stor fokus på, at 
øge stinettet og forbedre adgangen ad stier i 
de bynære landskaber og i det åbne land. 
Ligesom god skiltning og information om de 
mange muligheder vises i marken og på 
kommunens hjemmeside. 
  
I lokalområderne er der i fællesråd, organi-
sationer og foreninger samt hos børn og 
ildsjæle, en voksende interesse for at med-
virke til at styrke friluftslivet og udbygningen 
af rekreative muligheder, lave stilaug, der 
varetager simple vedligehold som f.eks. 
kantklipning mv. Andre tiltag kan være at 
lave mødesteder for friluftslivet, f.eks. fri-
luftspavilloner, bålhytter, shelters m.m. eller 
siddepladser et smukt stille sted.  
 
 
Økonomisk ramme 
110.000 kr. 
 
 
Tidsplan 
2015 
 
 
 

Kontaktperson: Susanne Dyrlund Nielsen, tlf. 8940 2789  



 

3.2.2. Udvikling og forbedring af mødesteder  
 

 
Angivelse af ni mødesteder i landskabsrin-
gen.  
 
 

 
 
Åbo Skov – åben plads friholdt til mulig shel-
terplads. 
 
 

Mariendal Strand – Mulighed for det stille fri-
luftsliv. 
 
 
 
 
Relation til plan 
Kommuneplan 2013 
Friluftsplan 2013-2017 
 
 
 

 
Projektet i 2015 - 2017 
De nye mødesteder skal opgraderes og in-
deholde faciliteter, der understøtter møde-
stedernes funktioner for en god rekreativ 
oplevelse. 
Det kræver, at basisydelserne er til stede. 
Det omfatter bl.a. inventar, ruteafmærkning 
samt en informationsindsats.  
Dertil søges 355.000 kr./år de næste 3 år.  
 
Kendskabet til de ni udpegede mødesteder 
sættes i 2015 i fokus på hjemmesiden og på 
de enkelte mødesteder med informations-
tavler, så succesen fra de veletablerede 
mødesteder ved Egå Engsø og Lisbjerg 
Skov, bredes ud til de øvrige syv mødeste-
der. 
 
Projektets mål er, at udviklingen af møde-
stederne sker i et bredt kommunalt samar-
bejde med øvrige magistrater og eksterne 
interessenter. 
 
Økonomi, der understøtter mødestedernes 
særlige potentialer for unikke rekreative til-
tag, søges tilvejebragt i disse samarbejder 
samt i fonde.  
 
Baggrund for projektet  
Rekreative mødesteder i landskabsringen 
skal danne et naturligt udgangspunkt for 
friluftsliv og for ture i de bynære landskaber 
og naturområder rundt om Aarhus by. 
 
Mødesteder er det vigtigste tiltag i Frilufts-
plan 2013–2017, hvis vision er, at medvirke 
til at forbedre borgernes sundhed og livskva-
litet. (www.aarhus.dk).  
 
Mødestederne skal bidrage til udvikling af 
friluftslivet og skabe nye aktiviteter, der kan 
opleves i fællesskab med andre og af for-
skellige brugergrupper.  
 
 
Økonomisk ramme  
355.000 kr. 
 
 
Tidsplan 
2015 – 2017 

 
Kontaktperson: Hanne Kaagaard, tlf. 8940 4524 

http://www.aarhus.dk/


 

3.2.3. Dome til fælleshaven i Beder  
 

 
Placering af projektområdet. Arealet er 
markeret med rødt 
 

 
Foto fra fælleshaven 
 
 
 
Relation til plan 
Friluftsplan 

Projekt 
Fælleshaven i Beder har et økologisk dyrket 
areal, der ligger som nabo til kommende ny 
skov mellem Beder og Malling. Fælleshaven 
fungerer som en besøgshave og mønster-
have for interesserede haveforeninger og 
lokale beboere.  
 
En dome, der primært fungerer som møde-
sted, trænger til udskiftning, så der også 
fremover kan inviteres besøgende indenfor.  
 

Baggrund for projektet 
Fælleshaven har eksisteret i ca. 20 år og 
haven dyrkes uden anvendelse af sprøjte-
midler eller kunstgødning.  
 
Haven tiltrækker mange interesserede be-
søgende fra både lokalområdet og andre 
dele af landet. Stedet fungerer også som et 
fast punkt på gåturen for mange af områdets 
beboere.  
 
Foreningen inspirerer andre til økologisk 
havebrug og formidler via sin hjemmeside 
dyrkningsvejledninger og har praktiske an-
visninger.  
 
Fælleshaven ligger i direkte tilknytning til 
skovrejsningsprojekt kaldet Byager Folke-
skov. Det forventes at flere vil komme forbi 
fælleshaven når den nye skov er etableret 
En tiltrængt ny dome, vil i et vist omfang 
kunne bruges til aktiviteter i forbindelse med 
skoven og information om den nye skov.  
 
Midler går til indkøb af en dome mens fæl-
leshavens medlemmer leverer frivillig ar-
bejdskraft til nedtagning af eksisterende 
dome, opsætning af ny mv.  
 
 
Økonomisk ramme  
25.000 kr. 
 
 
Tidsplan 
2015 
 
 
 

 
 
 
Kontaktperson: Leif Sørensen, Fælleshaven og Susanne Dyrlund Nielsen, tlf. 8940 2789 

 



 

3.2.4. Sti langs Kirkebakken mellem Beder og Fløjstrup  
 

 
Stiforbindelsen på nordsiden af Kirkebakken 
mellem Beder til Over Fløjstrup 
 
 

 
Eksempel på rekreativ sti i kommunen med 
markeringspæl.  
 
 
 
Relation til plan 
Friluftsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt 
Der etableres en sti på nordsiden af Kirke-
bakken. Stien kobles sammen med den eksi-
sterende dobbeltrettede cykelsti og videre ud 
til Fløjstrup Skov og strand.  
 
Stien vil få en stor rekreativ betydning og 
samtidig forbedres sikkerheden for de bløde 
trafikanter.   
 

Baggrund for projektet 
Strækningen er allerede i dag meget brugt af 
både cyklister, løbere og gående, som en 
rekreativ rute til stranden og Fløjstrup Strand. 
 
Stiforbindelsen understøtter kommunens 
arbejde med at forbedre de rekreative mulig-
heder for borgerne og skabe sammenhæn-
gende forbindelser.  
 
Stiforbindelsen skal ses i sammenhæng med 
de seneste års kommunale støtte til rekreati-
ve forbindelser fra Mårslet over Langballe 
evt. Vilhelmsborg til Beder by og ud til stran-
den.   
 
Stien er et mangeårigt ønske fra borgere i 
både Beder og Fløjstrup, da den vil være en 
attraktiv rekreativ og praktisk forbindelse. 
 
Det forventes at endnu flere vil vælge bilen 
fra som transportmiddel til fordel for cykel 
eller gåben på denne lokale strækning bl.a. 
fordi sikkerhedsforholdene forbedres.  
 
Fællesrådet har fået aftaler med de berørte 
lodsejere, så stiforløbet er muligt. Fællesrå-
det modtager desuden støtte via sponsorater 
o.l. 
 
 
Økonomisk ramme  
215.000 kr. 
 
 
Tidsplan 
2015 
 
 
 

 
 
 
Kontaktperson: Morten Sejersen, Fællesrådet Beder, Malling og Ajstrup og Susanne Dyr-
lund Nielsen, tlf. 8940 2789 
 



TEKNIK OG MILJØ
Grøndalsvej 1C

8260 Viby J
Telefon + 45 8940 2213

AARHUS
KOMMUNE




