Pressemeddelelse
SF: Moesgaard Vildskov tilbage på sporet.
Der har været stor debat om Moesgaard Vildskov 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
projektet kommer til at påvirke området og anvendelsesmulighederne. Forligskredsen bag Moesgaard
Vildskov har ventet (for) tålmodigt på, at Magistratsafdelingen 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.
SF præsenterer derfor nu et samlet udspil for at bringe Moesgaard Vildskov tilbage på sporet. Og
derudover visioner for udviklingen af skovene i Syd frem mod 2030.
Politikeren bag forslaget og en af initiativtager til projektet om Moesgaard Vildskov, SF’s Liv Gro Jensen
udtaler:
”Der er akut behov for at få skabt fremdrift i projektet igen. Moesgaard Vildskov er af så stor værdi, at vi
ikke kan lade uvished og uenigheder vokse sig større. Aarhusianerne fortjener klarhed og inddragelse
omkring de skove, vi alle holder så meget af”
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
projektområdet for at en hegning kan fungere optimalt. Derfor har SF gentænkt projektområdet og foreslår
at udvide med tilstødende arealer, der i dag drives som landbrugsarealer.
Liv Gro Jensen har i hele forløbet været i tæt dialog med interesserede parter, og siger om hegningen:
”I SF har vi været i dialog med rigtigt mange mennesker om projektet, og vi har fået mange ideer til hvordan
projektet kan finde en balance, hvor vi styrker naturværdierne i området med respekt for skovens brugere.
Derfor foreslår vi en hegningsløsning, hvor vi kun indhegner cirka 50 ha skovareal, mod til gengæld at
inddrage tilstødende landbrugsarealer, så vi samlet kommer op på et areal på minimum 100 ha.”
I arbejdet med Moesgaard Vildskov er det oplagt allerede nu at tænke længere frem. Således bliver der i
SF’s udspil præsenteret et ønske om en politisk aftale om ”Vision 2030 for skovene i syd”. SF’s
gruppeformand, Jan Ravn Christensen uddyber:
”Moesgaard-skovene har en unik artsrigdom. Derfor er det vigtigt, at det er her vi laver en særlig indsats. På
sigt vil vi arbejde for, at der skabes et stort sammenhængende urørt skovområde over mod Hørret Skov.”
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. Jan Ravn Christensen udtaler om den
videre proces:
”Vi håber at vi med vores udspil kan sætte gang i mere konkrete drøftelser og inddragelse af aarhusianerne
omkring projektet. Inddragelse var blevet lovet og har været efterspurgt længe. Der er plads til både natur
og mennesker i Moesgaard Vildskov, vi skal i fællesskab finde ud af hvordan.”
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