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Pressemeddelelse  

Aarhus får nu meget mere natur efter at vi har indgået  

det mest naturvenlige politiske forlig i kommunens historie.  

 

Aarhus Bugten og skovene rund om Aarhus er noget er det der gør Aarhus til Aarhus. Naturen er 

noget de fleste af os holde af og bruger. Det handler både om at passe på vores grundvand, tage an-

svar for klimaet og sikre at der er plads til mange forskellige slags dyr og planter.  

 

Her er de tiltag der nu bliver til virkelighed      

 

 

 Stenrev i Aarhus Bugt 

Gennem mere end 100 år har Aarhus Bugt leveret sten til byggerier i hele Østjylland, og det har gi-

vet færre levesteder til havets dyr. Ved at genetablere de gamle stenrev vil der opstå nye levesteder 

til alt fra alger, svampedyr og fisk til endnu større dyr som sæler og marsvin. 

 

 

 Ny engsø ved Hede Enge        

Et nyt vådområde med natur skal forhindre oversvømmelse af Risskov og samtidig give aarhusia-

nerne flere naturoplevelser. Den nye engsø skal aflaste Egå Engsø og tilbageholde vandet under de 

helt store regnskyl, som truer de nærliggende boligområder. Samtidig er en udbygning af stisyste-

merne efterspurgt af brugerne i området, og området rummer potentiale for etablering af en artsrig 

natur. 

 

 

 Grøn kile mellem Beder, Malling og Mårslet       

Ved Vilhelmsborg i det sydlige Aarhus ligger et utal af grønne og blå naturperler spredt ud i områ-

det. De skal bindes sammen og danne et sammenhængende naturlandskab. Det vil give en ca. 10 km 

lang strækning, som forbinder de tre oplandsbyer Beder, Malling og Mårslet omkring et stort natur- 

og skovområde. Projektet skal give aarhusianerne et rigere dyreliv, mere vild natur og bedre mulig-

hed for at opleve den. Som en første etape etableres en effektiv spredningskorridor til krondyr og 

andre dyr ned gennem kilen indeholdende flere naturelementer. Dette sker ved at omdanne både 

kommunale og private jorde til naturområder.  

 

 

 Mere vild natur syd for Aarhus       

Syd for Aarhus ejer Aarhus Kommune 112 hektar, som ligger i tilknytning til skovene ved Moes-

gård og Fløjstrup, og som i dag anvendes til landbrug. Disse arealer anvendes til at etablere mere 

vild natur. Områderne ligger i meget værdifuldt landskab og kan udvikle sig til smukke og varierede 

naturområder. 

 

 



 Bedre adgang til True Skov       

True Skov er et stort skovkompleks vest for Aarhus, der er seks gange så stort som den populære 

Riis Skov. Potentialet i skoven er stort, men uudnyttet – for der er mange flere borgere, skoler og 

foreninger, der kan få glæde af området, hvis adgangsforholdene var bedre. Én af de største barrie-

rer for at komme over til skoven er den trafikerede Anelystvej. Derfor skal der etableres en bilfri 

bro over Anelystvej samt andre rekreative forbindelser, der kan forbedre adgangsmulighederne til 

True Skov.  

 

 

 Grøn ring om Aarhus          

Aarhus rummer et væld af skov og grønne områder, og Aarhus Byråd har længe ønsket at virkelig-

gøre drømmen om en grøn ring med sammenhængende natur i et bælte rundt om kommunen. Den 

grønne ring kan bidrage til at realisere målene om mere natur, samtidig med at drikkevandet bliver 

beskyttet, og at grønne, rekreative forbindelser bliver styrket. 

 

 

 Nye mål om skov og natur       

Der er sat ambitiøse målsætninger om blandet andet 8.000 hektar skov og 4.000 hektar naturarealer.  

 

 

 Stadsbiolog             

For at styrke den grønne dagsorden i Aarhus Kommune og skabe sammenhæng på natur- og bio- 

diversitetsområdet er forligspartierne enige om at oprette en stilling som stadsbiolog i Aarhus Kom-

mune. Stadsbiologen skal bidrage med understøttelse og udvikling af strategier og politikker for 

øget biodiversitet, klimatilpasning, bynatur, skove samt brugen af blå og grønne rekreative områder. 
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