
        GRØNNE PROJEKTER 2017



 

1. Indledning 
 
En grøn kommune med masser af muligheder for et aktivt friluftsliv kræver en indsats. Heldigvis er 
der mange gode idéer til, hvor og hvordan vi kan pleje og genoprette naturen, og til hvordan ad-
gangen til den forbedres. Aarhus Kommunes ”Grønne Projekter” støtter en række af idéerne. For-
slag til hvilke projekter, der forventes realiseret i 2017, er samlet i dette katalog. 
 
Projekterne 
Grønne Projekter 2017 har fokus på naturforvaltnings- og friluftsprojekter. Kommunen har et ønske 
om at igangsætte både naturprojekter og innovative tiltag sammen med borgere, foreninger, orga-
nisationer m.fl. så vi får borgerinddragelse og lokal forankring.  
 
Fokus er på at realisere naturkvalitetsplan og friluftsplan samt politikernes mål og retningslinjer i 
kommuneplanen. Byrådet har som mål at opnå mere og bedre natur samt bedre adgang til rekrea-
tive oplevelser i det åbne land. Det understøtter det politiske pejlemærke om bedre livskvalitet for 
kommunens borgere kaldet ”Liveability”. 
 
Natur- og friluftsmålene er angivet i Naturkvalitetsplan 2013-2030 vedtaget den 4. december 2013 
og Friluftsplan 2013-2017 vedtaget 9. april 2014. Grønne Projekter 2017 er opdelt i temaerne:  

- Mere og bedre natur 
- Friluftsliv. 

 
Projekterne dækker over en bred vifte af konkrete indsatser i Aarhus Kommune og byder både på 
naturpleje, nye naturarealer, mere viden om hvordan biodiversiteten kan hjælpes på vej samt 
bedre adgangsmuligheder til naturoplevelser og friluftsaktiviteter for en sund hverdag. 
 
Processen for Grønne Projekter 2017 
Der er modtaget forslag til Grønne Projekter 2017 fra organisationer, foreninger, uddannelsesinsti-
tutioner m.fl. som er prioriteret og tilpasset sammen med kommunale indsatser til at realisere na-
tur- og friluftsplaner. Projekterne til gennemførelse i 2017 er blevet udvalgt og fremlagt til kommen-
tering for Det Grønne Råd. Det sikrer at projekterne kvalificeres gennem den viden om lokale na-
tur- og friluftsforhold, som rådets medlemmer har.  
Herefter har Teknisk Udvalg haft Grønne Projekter 2017 til orientering, så projekterne nu sættes i 
gang.  
 
  



 

2. Grønne Projekter 2017 
 
 

Grønne Projekter 2017  

Naturgenopretning og naturpleje  Beløb i kr.  

3.1.1. Pleje af privatejede gravhøje 100.000

3.1.2. Hjortshøj landsbygræsning: Mere natur og skovgræsning 30.000

3.1.3. Naturplejens effekt på skovbryns biodiversitet 50.000 

3.1.4. Godsbanenatur på Eskelund           55.000 

3.1.5. Naturpleje af værdifulde naturområder           250.000

3.1.6. Mere biodiversitet i Aarhus Kommunes skove             75.000 

3.1.7. Mere natur i agerlandet gennem lokalt samarbejde           175.000 

3.1.8. Mere sammenhængende natur 125.000

Friluftsliv  Beløb i kr.  

3.2.1. Stier og friluftsliv i åbent land  185.000 

3.2.2. Udvikling og forbedring af Grønne Udflugtssteder – år 3 af 3  355.000 

Sum  1.400.000

Skema 1: De udvalgte projekter og puljer til realisering i 2017 
 
 
Der er samlet afsat 1.4 mio. kr. til Grønne Projekter i 2017. Skemaet ovenfor viser de udvalgte pro-
jekter og puljer og det påtænkte støttebeløb. Projekterne skal gennemføres i 2017.   
  
Der er i 2017 afsat 135.000 kr. til tre forskellig biodiversitetsprojekter, hvor byens uddannelsesinsti-
tutioner og aktive borgere har henvendt sig med projekter. Det er bl.a. Aarhus Universitet, Naturhi-
storisk Museum og Arkitektskolen, der er inde over pilotprojekter på Eskelund, og lokale borgere i  
Hjortshøj. Pilotprojekterne afprøver ideer, der kan fremme biodiversiteten i områderne og bevare 
den: Hjortshøj landsbygræsning, naturplejens effekt på skovbryns artssammensætning og flytning 
af Godsbanenatur til Eskelund.   
  
Der er givet 100.000 kr. til at fremme bevarelsen og synligheden af vores kulturarv i året for Kultur-
hovedstad 2017 via ”Pleje af privatejede gravhøje”. Projektet skal give lodsejerne viden om at de 
faktisk godt må fjerne træer og lignende fra gravhøjene på deres jord. Samtidig bliver de private 
lodsejere hjulpet i gang med at pleje gravhøje på deres jord, så gravhøjene fremover fremstår 
mere markante i landskabet ofte med en flora og fauna, der kendes fra naturtypen overdrev.  
  
Naturkvalitetsplanens mål om at skabe mere og bedre natur skal realiseres gennem Grønne Pro-
jekter, så her er afsat midler til naturpleje af værdifulde naturområder, mere biodiversitet i Aarhus  
Kommunes skove, mere sammenhængende natur og mere natur i agerlandet gennem lokalt sam-
arbejde samt samarbejde med landbrugsorganisationer.  
  
  



 

Friluftsplanens mål om forbedring af borgernes friluftsliv støttes via forbedring af borgernes adgang 
til naturen og forbedring af Grønne Udflugtssteder. Sidstnævnte er udlagt i Kommuneplanens 
”Landskabsring”. I 2017 er der fokus på formidling af udflugtsstederne, og Det Grønne Råds med-
lemmer er opfordret til at deltage med deres forenings interesser som en del af kommende arran-
gementer ved de Grønne Udflugtssteder.   
  
Der var tilfredshed med, at der er midler til stier og friluftsliv i åbent land, og opmærksomhed på at 
projekterne skal forbedre naturen og fastholde de rekreative værdier i områder, så eksempelvis 
skovgræsning forbedrer og ikke forringer skovens biodiversitet og herlighedsværdi. Samlet kan 
medlemmerne i Det Grønne Råd anbefale de udvalgte projekter.  

  



 

3. Projektbeskrivelser 2017 
 
 

3.1 Mere natur og bedre natur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.1.1. Pleje af privatejede gravhøje 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et velplejet fortidsminde står flot i landskabet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Træer og buske slører gravhøjen og kan samtidig 
være ødelæggende for højen, både når træer vælter 
i storm eller ved røddernes ødelæggende virkning på 
fortidsmindet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relation til plan 
Kommuneplan 2013 
Naturkvalitetsplan 2013-2030 
 
 

Projekt 
Gravhøjene er en del af vores fælles kulturarv. 
Aarhus Kommune ønsker at hjælpe til med at 
førstegangspleje værdifulde privatejede grav-
høje. Projektet skal gøre lodsejerne opmærk-
somme på, hvordan de må pleje gravhøje på de-
res jord ved bl.a. at fjerne træer. Samtidig igang-
sættes den første plejeindsats og lodsejerne vej-
ledes om hvordan de kan foretage den fremti-
dige pleje så kulturarven bevares på deres jord. 
Formålet er at bevare gravhøjene og gøre dem 
mere synlige i landskabet ved at fremme en lav 
og slidstærk vegetation, som forebygger erosi-
onsskader. Samtidig kan plejen bidrage til biodi-
versiteten på gravhøjene.  
 
Baggrund for projektet 
For at sikre at gravhøjene, og dermed kulturar-
ven bevares, er det vigtigt at fjerne uønsket be-
voksning. Gravhøje har bedst af, at der kun vok-
ser græs på dem, dvs. ingen træer, buske eller 
krat. Trærødder kan ødelægge de ting, der kan 
ligge inde i højen. Hvis træerne vælter, så deres 
rødder trækkes op, kan det også ødelægge for-
tidsmindet. Buske og krat vil skygge det beskyt-
tende græsdække på højen væk, så jorden kan 
skylle væk i regnvejr eller tiltrække dyr, som gra-
ver huler i højen. Derfor er det vigtigt at fjerne 
træer, buske og krat.  
 
Gravhøjene kan have en god biologisk værdi, 
såfremt de holdes lysåbne. Højene har ligget 
udyrkede og ugødede hen i flere tusinde år, og 
naturen herpå kan ligne overdrev med leveste-
der for mange blomsterende planter og tilknyt-
tede insekter.  
 
Der er foretaget en gennemgang af de fredede 
fortidsminder i Aarhus Kommune. Tilsynet viste, 
at en lang række af de fredede gravhøje har 
brug for pleje, da træer, buske og krat er ved at 
ødelægge højene. Støtten gives til førstegangs-
pleje af værdifulde, privatejede fortidsminder. 
 
Økonomisk ramme  
100.000 kr. 
 
Tidsplan 
2017   

 
 
Kontaktperson: Rikke Warberg Becker, tlf. 51 17 87 05, Aarhus Kommune. 

 
 



 

3.1.2 Hjortshøj landsbygræsning: Mere natur og skovgræsning  
 
 

 
Projektarealet er vist med sort streg og omgiver eng, 
vandhul og skov. 
 
 
 

 
 
Foto af naturbeskyttet eng. 
 
 
Relation til plan 
Kommuneplan 2013 
Naturkvalitetsplan 2013-2030 
 
 

Baggrund for projektet  
Projektets formål er at fremme biodiversitet, 
medborgerskab og friluftsliv i Hjortshøj ved at 
etablere blomstereng og græsningsskov med 
højt naturindhold og offentlig adgang. 
 
Projektbeskrivelse 
Området består i dag af en skov med gamle 
bøge- og egetræer med et smalt skovbryn be-
stående af hassel, tjørn, slåen mv. Skoven er 
relativt tæt og bøgetræerne skygger for ege-
træerne. Ved at tynde ud i bøgebevoksningen 
og etablere skovgræsning, vil der komme 
mere lys til egetræerne og skovbunden. Det 
forventes at give flere forskellige arter af plan-
ter og insekter i skoven.  
 
For at øge biodiversiteten på den tidligere dyr-
kede mark, er der udsået en frøblanding af  
Vildengsfrø. Det kan give en blomstrende eng 
til gavn for insekter herunder sommerfugle.  
 
Arealerne forventes afgræsset af en lille flok 
kreaturer i det tidlige forår og sene efterår. 
Dermed har arealerne fred til at blomstre i 
sommermånederne til glæde for sommerfugle, 
græshopper og vilde bier.  
 
Der gives støtte til at indhegne et område på 
ca. 2,5 ha og til to klaplåger. Derudover vil 
Aarhus Kommune arbejde på at etablere et 
vandhul i området til fremme af padder mv. 
 
Arealerne forpagter foreningen Landsbyliv i 
Hjortshøj af Aarhus Kommune sammen med 
tilstødende arealer. Foreningens naturudvik-
lingsgruppe arbejder sammen med Andels-
samfundet, som har et kvæghold med erfarne 
kvægpassere.   
 
 
Økonomisk ramme  
30.000 kr. 
 
 
Tidsplan 
2017 
 
 
 

Kontaktperson: Peter Søgaard, tlf. 89 40 40 38 og Lis Ellemand /Rasmus Ejrnæs, tlf. 20 20 58 29, 
Hjortshøj Landsbyliv. 
 



 

3.1.3. Naturplejens effekt på skovbryns biodiversitet 
 
  

 
Oversigtsfoto over projektareal med fire brynzoner. 
 

 
Bryn på Eskelund. Foto: Stefan Boris. 
 
 
 
 
Relation til plan 
Naturkvalitetsplanen 
 
 
 
 

 
 
Projekt  
Med pilotprojektet ”Brynzoner på Eskelund” 
igangsættes natur- og friluftstiltag i landskabsla-
boratoriet på Eskelund. Projektet afprøver hvor-
dan forskellige aktører (græssende dyr, skole-
børn/spejdere og kreative plejere) over tid påvir-
ker 30-årige monotone skovbryn.  
Sigtet er at udvikle forskellige typer af skovbryn 
og dermed øge biodiversiteten, skabe større 
rumlig variation og tilvejebringe forskellige at-
traktive naturoplevelser for byens befolkning. 
 
Baggrund 
Eskelund har over de sidste 30 år undergået en 
transformation fra losseplads til grønt restland-
skab centralt i Aarhus. I dag er de 30-årige be-
plantninger relativt monotone skovbryn, der gør 
at området lukker sig om sig selv, og hindrer en 
oplevelse af bevoksningerne og færdsel heri. De 
forskellige indsatser vil åbne op for området, og 
øge tilgængeligheden for borgerne. 
  
Metode 
Projektet bygger på eksisterende skovbryns-
forskning og vil tilvejebringe ny viden, som en 
del af ”Landskabslaboratoriet”. Der etableres fire 
brynzoner på hver 10x30 meter placeret i et 
sammenhængende bryn – se oversigtsfoto. I 
hver brynzone introduceres en af følgende aktø-
rer: (1+2) græssende dyr (kvæg, heste) med fo-
kus på dyrenes påvirkning og nedbrydning af 
bryn over tid, (3) skolebørn/spejdere med fokus 
på formgivning af bryn gennem fri leg og lig-
nende aktiviteter og (4) kreative plejere med fo-
kus på driftsmæssig og designorienteret form-
givning af bryn. 
Der udpeges bl.a. tilstødende brynzoner og 
åbne arealer der henligger uberørte uden tiltag.  
For alle zoners vedkommende gælder det at der 
foretages registrering af arter og rumlige forhold 
inden forsøget igangsættes samt at brynzonerne 
indtænkes i den overordnede vision for området. 
Der gives støtte til materialer, entreprenørtimer 
og lignende til ovenstående arbejder. 
 
Økonomisk ramme  
50.000 kr. 
 
Tidsplan 
Marts – oktober 2017.  

 
 
Kontaktperson: Jens-Christian Svenning, tlf. 87 15 65 71, Aarhus Universitet, Stefan Boris, tlf. 89 36 02 69, 
Arkitektskolen og Peter Søgaard, tlf. 89 40 40 38, Aarhus Kommune. 



 

3.1.4. Godsbanenatur på Eskelund 
 
  

 
Oversigtsfoto over projektareal.  
Forsøget med flytning af arter starter med forbere-
delse af modtagerarealet ved at udsprede et lag rå-
jord med grus, sand og sten oven på det eksiste-
rende jordlag.  
 

 
Natur på Godsbanen. Foto: Lars Brøndum. 
Frø til udsåning høstes fra Godsbanens flora, og 
jernbanesveller - med larver af Lille humlebille - flyt-
tes sammen med sten og skærver, ligesom der fore-
tages afskrab af topjorden, så den frøpulje og de 
dyr, der gemmer sig her, også flyttes til det nye om-
råde på Eskelund. 
 
 
 
 
Relation til plan 
Naturkvalitetsplanen 
Friluftsplanen 
Rekreativ Vision for Aarhus Å 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Projekt 
Tørt, varmt og stenet har Godsbanen ligget som 
et uudnyttet overskudslandskab i midten af Aar-
hus og udviklet sig til en overset naturperle med 
over 700 arter registreret - nogle med så eksoti-
ske navne som voldtimian, okkergul pletvinge og 
rubinrød seksøjespinder. 
På grund af store anlægsaktiviteter er Godsba-
nenaturen under pres. Et passende areal er der-
for fundet på Eskelund, der som del af det kom-
mende Landskabslaboratorium med mål om at-
traktiv biodiversitet er særdeles velegnet til for-
søget med at flytte høj kvalitets bynatur fra 
Godsbanen.    
 
Baggrund 
Naturen på Godsbanen er ikke beskyttet af Na-
turbeskyttelsesloven og på trods af gode intenti-
oner om at bevare dele af området, og sikre le-
vesteder for nogle af de mange arter, vil de fle-
ste sikkert fortrænges, efterhånden som byud-
vikling og byggeri skrider frem.  
Derfor forsøges nu at flytte så meget som muligt 
af Godsbanens specielle natur ved at transplan-
tere et stykke heraf til Landskabslaboratoriet på 
Eskelund, hvor et areal er blevet udvalgt og for-
beredt på modtagelsen af arterne fra Godsba-
nen.  
 
Formål 
Formålet med at flytte arterne er dels at sikre ar-
terne fra Godsbanen i nye passende omgivelser 
og dels at sikre befolkningens muligheder for 
fortsat at kunne opleve Godsbanens unikke na-
tur.  
 
Metode 
Forsøget med omplacering af arterne foregår i to 
etaper: Den første etape i efteråret 2016 om-
handler forundersøgelser af modtageområdet. 
Der er indhentet midler til denne etape.  
Den anden etape i første halvdel af 2017 om-
handler selve flytningen af arterne. Der gives 
midler til materialer, entreprenørtimer og lig-
nende til anden etape.  
 
 
Økonomisk ramme  
55.000 kr. 
 
Tidsplan 
Marts – juni 2017.  

 
Kontaktperson: Peter Søgaard, tlf. 89 40 40 38, og Lars Brøndum, tlf. 23 36 16 62, Naturhistorisk Mu-
seum. 



 

 
 
 

3.1.5. Naturpleje af værdifulde naturområder  
 

Engblommer i ugræsset kær ved Hørret – en art, 
som er i kraftig tilbagegang. 
 

Ugræsset eng ved Norsminde – endnu ses træv-
lekrone i højstaudeengen. 
 
 
Relation til plan: 
Kommuneplan 
Naturkvalitetsplan 
 
 
 

Projekt 
Projektet iværksætter naturpleje på værdi-
fulde naturområder for derved at løfte naturtil-
standen og sikre områderne som værdifulde 
levesteder for planter og dyr. 
 
Baggrund for projekt 
Der ligger mange naturområder i kommunen, 
hvor driften er ophørt. De lavtvoksende urter, 
som knytter sig til græssede kær, enge og 
overdrev bliver udkonkurreret, når naturområ-
derne gror til med træer og buske. Med dem 
forsvinder også en række af sommerfugle og 
andre insekter, som knytter sig til planterne. 
 
Med dette projekt målretter kommunen sin 
naturplejeindsats på nogle af de privatejede, 
meget værdifulde naturområder, som kom-
munen har fået kendskab til ved de årlige na-
turtilsyn.   
 
I samarbejde med lodsejer iværksætter kom-
munen naturpleje, som typisk vil indbefatte 
rydning af vedvegetation, hegning og afgræs-
ning.  
 
Projektet understøtter Naturkvalitetsplanens 
målsætning om at sikre og forbedre naturtil-
standen i naturområder med et højt naturpo-
tentiale. 
 
 
 
Økonomisk ramme 
250.000 kr. 
 
Tidsplan 
2017 
 

Kontaktperson: Agronom Marianne Popp, tlf. 89 40 40 10, Aarhus Kommune. 



 

 

3.1.6. Mere biodiversitet i Aarhus Kommunes skove   
 
 

Lukning af grøfter og mere vand i Fløjstrup Skov 
2015. 
 

Skræddermosen i Fløjstrup Skov umiddelbart ef-
ter rydning i januar 2016. 
 

Skræddermosen i juni 2016. 
 
Relation til plan: 
Projektet er med til at opfylde mål i  
Skovudviklingsplanen og Naturkvalitetspla-
nen. Derudover understøtter projektet den ek-
sisterende miljøcertificering af Aarhus Kom-
munes skove. 
 
 

Projekt 
Der er fokus på naturen og den biologiske 
mangfoldighed i skovene.  
 
Ved at genskabe fugtige lavninger og mindre 
lysåbninger kan der skabes mange forskellig-
artede leveområder for skovens dyr, planter 
og svampe både i nye og eksisterende skove.
De fugtige lavninger og mindre vådområder 
kan genoprettes til naturlig vandstand ved at 
tilstoppe drængrøfter, afbryde dræn og fjerne 
ophobet materiale.  
 
Nogle områder er under tilgroning og over-
skygges af opvækst, som fjernes. Andre ste-
der lysnes i forbindelse med vandløb.  
Der fokuseres på projekter, hvor der med lille 
indsats kan opnås stor effekt og som primært 
har lokal påvirkning  
 
 
Baggrund for projekt 
Aarhus Kommune ønsker, at både nye og ek-
sisterende skove udvikler sig med et stort na-
turindhold og én af de faktorer, der bedst 
medvirker til dette er et naturligt højt vand-
spejl i skoven. 
 
I de nye skove genskabes den naturlige vand-
stand i området ved at afbryde dræn strategi-
ske steder og åbne rørlagte vandløb. Det sker 
for at mindske risikoen for fremtidig over-
svømmelse og af hensyn til den biologiske 
mangfoldighed. 
 
Samtidig bidrager vandet og de tilstødende 
åbne arealer til en varieret naturoplevelse for 
skovenes besøgende.   
 
 
Økonomisk ramme 
75.000 kr. 
 
Tidsplan 
Januar – marts og november – december 
2017. 

Kontaktperson: Stine Rytter Bengtsson, tlf. 89 40 40 19, Aarhus Kommune og Peter Søgaard,  
tlf. 89 40 40 38, Aarhus Kommune. 



 

 

3.1.7. Naturplan om mere natur i agerlandet gennem lokalt samarbejde 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kort over projektområde mellem Skejby og Kasted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto af eksisterende vandhul i projektområdet der 
kan sammenbindes med andre naturarealer.  
 
 
 
Relation til planer 
Kommuneplan 2013 
Naturkvalitetsplan 2013-2030 
Friluftsplan 2013-2017 
Vandvision 2100 
Vandplan for Aarhus Bugt 
 
 

 
Projekt 
Visionen er at skabe et stort sammenhængende 
naturområde fra Kasted til Skejby, der binder ek-
sisterende naturperler sammen, styrker den 
økologiske forbindelse langs Egåen og biodiver-
siteten i området generelt.   
 
Der etableres nye afgræsningsarealer ved eks-
tensivering af landbrugsjord, der sammenbinder 
moser, enge, overdrev, vandhuller, kildevæld, 
og vandløb. Der etableres en biodiversitetsskov 
og der laves en indsats for at pleje naturen i en 
eksisterende grusgrav med en særdeles artsrig 
overdrevsflora. Der arbejdes for genåbning af 
1,5 km rørlagt vandløb, og der etableres nye 
vandhuller, hvor flodkrebs udsættes som led i 
bevaringsarbejde for den rødlistede art. 
 
Etablering af stier, der binder det allerede etab-
lerede Grønne Udflugtssted i Kasted Mose sam-
men med busforbindelser og den nye letbane, vil 
skabe attraktive vandreruter for såvel lokale bor-
gere som besøgende. 
 
 
Baggrund for projektet 
Projektet udvikles gennem lokalt forankret sam-
arbejde og understøttelse af lokale naturnet-
værk, der kan pleje naturen efter endt projekt.  
 
Initiativtagere til projektet er lokale lodsejere, 
som i samarbejde med Aarhus Kommune, Øko-
logisk Landsforening og DN-Aarhus har udarbej-
det projektet. Projektet laves hovedsageligt på 
privat jord.   
 
 
Økonomisk ramme  
175.000 kr. 
 
 
Tidsplan 
2017 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktperson: Lars Eg Hoppe, tlf. 89 40 40 26, Aarhus Kommune. 

 



 

 

3.1.8. Mere sammenhængende natur 
 

 
Foto af eng der strækker sig mellem naturområder 
omgivet af dyrkede marker. 
 
 

 
Foto af eng der ligger mellem Lisbjerg Skov og det 
åbne land. 
 
 
 
 
 
Relation til plan 
Kommuneplan 2013 
Naturkvalitetsplan 2013-2030 
Statens Naturplan 
 
 
 

Baggrund for projektet  
Kommunerne skal udpege et Grønt Danmarks-
kort i Kommuneplan 2017. Projektet skal bi-
drage til at skabe mere sammenhængende na-
tur og understøtte Aarhus Byråds mål om at 
skabe mere natur i kommunen.   
  
Sammenhæng mellem naturområder vil styrke 
de små naturområder, skabe bedre spred-
ningskorridorer for store dele af dyrelivet og vil 
ved større arealer give en robusthed for natu-
ren i området.   
 
Projektbeskrivelse 
Der er skabt et nationalt fokus på gevinsterne 
ved at skabe sammenhængende natur. Natur-
områderne bliver mere robuste og sammen-
hængende natur er en effektiv form til at sikre, 
at dyr og planter kan flytte sig, når leveforhol-
dene ændres. Større og mere sammenhæn-
gende naturområder forebygger isolering af 
dyr og planter, hvilket øger deres chancer for 
at overleve. Af den vej kan vi fastholde og om 
muligt forbedre den biologiske mangfoldighed. 
 
Aarhus Kommunes Byråd har vedtaget, at po-
tentielle naturarealer skal bringes i spil og 
være med til at skabe ny og sammenhæn-
gende natur. Målet er, at vi i 2030 har dobbelt 
så meget natur som i 2011, og dermed kom-
mer op på landsgennemsnittet.  
 
Skal vi lykkes med dette, skal både private og 
offentlige arealer bringes i spil. Etablering af 
mere natur i dette projekt har især fokus på 
ekstensivering af privatejede arealer.  
 
De konkrete tiltag skal også tænkes sammen 
med håndtering af mere vand som en del af 
klimatilpasning rejsning af ny skov og sikring 
af drikkevandsressourcerne i Aarhus Kom-
mune. 
  
Økonomisk ramme  
125.000 kr. 
 
Tidsplan 
2017 
 
 
 

Kontaktperson: Lene Vinther Larsen, tlf. 89 40 40 25, Aarhus Kommune. 
 

 



 

 
 
 
 

3.2 Friluftsliv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

3.2.1 Stier og friluftsliv i åbent land 
 

 
Træbro over Moseåen i Kasted Mose nord for Tilst 
 

 
Bænke og borde samt ruteafmærkning i  
Beder-Mallings nye skov. 
 

 
Renoveret sti langs Hørret Enge nordvest for Beder. 
 
 
 
 
Relation til plan 
Friluftsplan 2013-2017 
Sundhedspolitikken  
 

Projekt 
Friluftslivet for borgerne i lokalsamfundene 
skal styrkes. 
 
Det sker ved at støtte mindre projekter, der 
øger tilgængeligheden til rekreative mulighe-
der eller understøtter oplevelser i natur- og 
landskab med f.eks. afmærkede ruter fra lo-
kale udflugtssteder.  
 
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 bliver 
mulig. Tiltagene er populære og gode tilbud 
for begrænsede midler.   
 
Baggrund for projekt 
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. God 
skiltning og information om de mange mulig-
heder vises i marken og på kommunens hjem-
meside. 
  
I lokalområderne er der i fællesråd, organisati-
oner og foreninger samt hos børn og ildsjæle, 
en voksende interesse for at medvirke til at 
styrke friluftslivet og udbygningen af rekreative 
muligheder, lave stilaug, der varetager simple 
vedligehold med kantklipning mv.  
 
Andre tiltag kan være at lave udflugtssteder 
for friluftslivet, f.eks. friluftspavilloner, bålhyt-
ter, shelters m.m. eller siddepladser et smukt 
stille sted.  
 
 
 
 
Økonomisk ramme            
185.000 kr.  
 
 
Tidsplan 
2017 
 
 
 

Kontaktperson: Susanne Dyrlund Nielsen, tlf. 89 40 27 89, Aarhus Kommune. 

 



 

 

3.2.2 Udvikling og forbedring af Grønne Udflugtssteder  
 
 

 
Angivelse af ni Grønne Udflugtssteder i landskabs-
ringen, der er udpeget i kommuneplanen.  
 
 

 
Åbo Skov – åben plads friholdt til mulig shelterplads. 
 
 

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

Baggrund for projektet  
Grønne Udflugtssteder i landskabsringen skal 
danne et naturligt udgangspunkt for friluftsliv og 
for ture i de bynære landskaber og naturområ-
der rundt om Aarhus by. 
 
Grønne Udflugtssteder er det vigtigste tiltag i 
Friluftsplan 2013–2017, hvis vision er, at med-
virke til at forbedre borgernes sundhed og livs-
kvalitet. 
 
Udflugtsstederne skal bidrage til udvikling af fri-
luftslivet og skabe nye aktiviteter, der kan ople-
ves i fællesskab med andre og af forskellige 
brugergrupper.  
 
Projekt i 2015 - 2017 
De nye udflugtssteder skal opgraderes og in-
deholde faciliteter, der understøtter udflugts-
stedernes funktioner for en god rekreativ ople-
velse. Det kræver, at basisydelserne er til 
stede. Det omfatter bl.a. inventar, ruteafmærk-
ning samt en informationsindsats.  
 
Kendskabet til de ni udpegede udflugtssteder 
sættes i 2015 i fokus på hjemmesiden  
aarhus.dk/udflugtssteder og på de enkelte ud-
flugtssteder med informationstavler, så succe-
sen fra de veletablerede udflugtssteder ved 
Egå Engsø og Lisbjerg Skov, bredes ud til de 
øvrige syv udflugtssteder. 
 
Projektets mål er, at udviklingen af udflugtsste-
derne sker i et bredt kommunalt samarbejde 
med øvrige magistrater og eksterne interessen-
ter. 
 
Økonomi, der understøtter udflugtsstedernes 
særlige potentialer for unikke rekreative tiltag, 
søges tilvejebragt i disse samarbejder samt i 
fonde.  
 
 
Økonomisk ramme  
355.000 kr. 
 
Tidsplan 
2015 – 2017 
 
 
 

Kontaktperson: Hanne Kaagaard, tlf. 89 40 45 24, Aarhus Kommune. 

 

http://www.aarhus.dk/udflugtssteder
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Grøndalsvej 1C
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