
Moesgaard Vildskov - tilbage på sporet
Der har været stor debat om Moesgaard Vild-
skov de seneste måneder. Debatten har båret 
præg af, at der er stor usikkerhed om, hvordan 
fremtiden kommer til at se ud. Rammerne for 
projektet har indtil videre været meget brede 
og derfor har alle, med rette, kunne danne 
deres egne forestillinger om, hvordan projek-
tet kommer til at påvirke området og anven-
delsesmulighederne. Det vil SF nu gøre noget 
ved.

Forligskredsen bag Moesgaard Vildskov har 
ventet (for) tålmodigt på, at Magistratsaf-
delingen for Teknik og Miljø ville præsentere 
en status og bud på en videre retning for 
projektet. Det er endnu ikke sket, og for SF’s 
vedkommende er tålmodigheden nu sluppet 
op. Vi har behov for, at der kommer fremdrift 
og løsninger, der sikrer en god balance mellem 
ambitioner for at styrke skovenes mangfoldige 
natur og dyreliv og de mange brugere af sko-
vene. Og vi har ikke mindst behov for, at den 
lovede inddragelse af aarhusianerne omkring 
projektet, kommer i gang. 

Fritidsbrugere har udtrykt nervøsitet for, at 
et meget stort hegnet areal i selve skoven vil 
betyde et for massivt tryk på de resterende 
stiforløb. Samtidigt er der kommet det input, 
at der mangler lysåbne arealer i projektom-
rådet for at en hegning kan fungere optimalt. 
De input tilsammen gør, at vi i SF ser det som 
en oplagt løsning, at vi inddrager tilstødende 
arealer til det udpegende projektområde. Vi 
foreslår at supplere med tilstrækkeligt areal 
til, at over halvdelen af indhegningen kan 
etableres på tilstødende arealer, der i dag 
drives som landbrugsarealer. Dermed vil der 
i indhegningen blive både skov og lysåbent 
areal, som har stor betydning for naturen, og 
en stor del af det hegnede areal flyttes væk 
fra de meget benyttede skovarealer med stor 
betydning for brugerne af skoven.

SF’s samlede udspil for at bringe Moesgaard 
Vildskov - tilbage på sporet, kan ses neden-
for. Udspillet er tænkt som et bidrag til den 
offentlige debat, og SF vil bringe udspillet ind 
til drøftelse med de øvrige partier, der indgår 

i forligskredsen bag Moesgaard Vildskov.



1. Fortsat overgang til urørt skov
SF vil arbejde for at de virkemidler, der er be-
skrevet i scenarie 2B følges, og at hele områ-
det fra 2022 drives som vildskov med følgende 

principper:

-  Ophør af skovdrift
- Fremskyndelse af strukturel varia- 
 tion i skovbilledet, så der derved   
 skabes bedre plads til fx 
 bundvegetationen
- Mere dødt ved
- Genskabelse af det naturlige vandspejl
- Etablering af skovgræsning i hegnede  
 arealer.

2. Det hegnede areal skal bestå af et mindre       
    skovareal og tilstødende landbrugsarealer

Det er vigtigt at etablere et hegnet areal i 
Moesgaard Skovene for at fastholde og byg-
ge videre på den høje artsdiversitet, der er i 
Moesgaard Skovene i dag.
Det er SF’s mål, at der etableres et indhegnet 
areal i 2022/2023 på mindst 100 ha. Det kan 
f.eks. være i den sydlige del af skovområdet. 
Det er vores forslag, at skovområdet udgør 
halvdelen af det hegnede areal og den anden 
halvdel etableres ved at inddrage tilstødende 
arealer, der i dag fungerer som landbrugsa-
realer. De tilstødende arealer kan potentielt 
være kommunalt ejede arealer, der i dag er 
bortforpagtede. 

Arealerne, der i dag fungerer som landbrugs-
jord, skal omlægges til vedvarende natur. Der-
ved sikres en kombination af skov og lysåbent 
areal indenfor hegningen, der er optimalt ift. 
græssere og fødegrundlag. Det indhegne-
de areal i skovområdet kan på den baggrund 
reduceres markant i omfang i forhold til de 
forudsætninger, som Magistratsafdelingen for 
Teknik og Miljø har arbejdet med, så bekym-
ringerne for fritidsbrugerne anerkendes, og så 
trykket på stierne udenfor det hegnede områ-
de ikke bliver for massivt. 

3. Dyrene i indhegningen

Hvilke dyr, der ender med at være i det ind-
hegnede areal, er stadig ikke afklaret. For SF 
er det vigtigt, at de dyr, der sættes ud, er dyr, 
der både kan leve af det fødegrundlag, der er 
i det indhegnede område, og at det er dyr, der 
grundlæggende er sikre at færdes iblandt for 
mennesker. 

Det afgøres selvfølgelig også af, hvor mange 
dyr, der sættes ud på de ca 100 ha. 

Herudover er det afgørende, at der føres tilsyn 
med dyrene i indhegningen af en dyrlæge for 
at sikre, at de ikke lider nød og for at kunne 

tilpasse bestanden til fødegrundlaget.



4. Mennesker, hunde og heste i indhegning
Der er en høj grad af opmærksomhed på, hvad 
man kan i det indhegnede område. Kan man 
ride, kan man tage sin hund med, kan man 
tage børn med derind?! Projektet skal udvik-
les, så mennesker kan færdes indenfor ind-
hegningerne – selvfølgelig med respekt for, at 
der lever dyr på arealet. Skal hunde medbrin-
ges, skal det selvfølgelig være i snor. Ligesom 
på langt de fleste offentlige arealer. Orien-
teringsløb og mountainbike spor kan også 
udvikles med hensyntagen til dyrene – og 
særligt i de lysåbne arealer. Magistraten for 
Teknik og Miljø skal afdække, om man kan få 
adgang uden at skulle stige af hesteryggen på 
en ridetur. Arealet er omfattende – særligt ved 
nye inddragede arealer, så der vil være mu-

lighed for ridestier andre steder, hvis ikke det 
er muligt. Der skal udvikles tydelig kommuni-
kation om, hvad der er muligt og ikke muligt i 
indhegningen. 

Brugergrupper inddrages i, hvor hegnslåger 
med fordel kan være, så det giver den mest 
fleksible adgang. Ligeledes inddrages bruger-
grupper i kreative løsninger i området. 

Endeligt vil vi foreslå, at der sættes ressour-
cer af til naturvejledning i området, så særligt 
børn, men også voksne kan lære mere om 
tankerne bag vild skov, og også lære hvordan 
man færdes i det hegnede område. 

5. Vision 2030 for skovene i syd
Som en del af den videre proces ønsker SF, 
at der laves en politisk aftale om en ”Vision 
2030 for skovene i syd”. Tanken er, at Aarhus 
Kommune frem mod 2030 skal arbejde med at 
skabe sammenhængende urørt skov mellem 
Moesgaard Vildskov og Hørret skov (selvføl-
gelig delt af Oddervej) ved at omlægge tilstø-
dende landbrugs- og kommunalt ejede arealer 
til vedvarende natur. Derved kan flere lysåbne 

arealer indgå og skabe mere variation i pro-
jektområdet, ligesom det kan sammentænkes 
med grundvandsbeskyttelse. I Hørret Skov er 
der allerede på nuværende tidspunkt et heg-
net areal med sommergræsning. Som en del af 
den samlede løsning for at styrke biodiversi-
teten i Marselisskovene kan der arbejdes på at 
udvide denne hegning i både i størrelse og ift. 

græsning hele året.

6. Styrket økonomi til projektet
Budgettet til Moesgaard Vildskov er ret skra-
bet, og det har vidst sig at opgaverne med 
brugerinddragelse har været væsentligt større 
end forventet. SF foreslår derfor at der i efter-
årets budgetforhandlinger afsættes yderligere 
ressourcer til såvel anlæggelse af området 

og et større driftsbudget til projektet. På den 
måde kan der sikres en tilstrækkelig bru-
gerinddragelse og at projektet kommer godt 

undervejs.



7. Fornyede drøftelser med Moesgaard
    Museum
Forvaltningen genoptager drøftelser med 
Moesgaard Museum for at se, om der kan 
findes fælles fodslag i forhold til at drive det 
sammenhængende skovområde efter prin-
cipper for vildskov, og for at drøfte om dele af 

Moesgaard Museums arealer evt. kan indgå i 
projektområdet. Alternativt kan det være en 
mulighed at arbejde med græsning på dele af 

Museets arealer

8. Vi skal lære af Moesgaard Vildskov
I debatten om Moesgaard Vildskov dukker 
der mange forskellige holdninger frem om 
effekten af såvel vildskov som hegnede are-
aler. Aarhus Kommune skal samarbejde med 

eksterne parter om at evaluere effekten af 
vildskovsprojektet, både omlægningen til urørt 

skov samt hegningsdelen.


