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Temaplan om landskabet i Aarhus er vedtaget af 

Aarhus Byråd den xx.xx.xxxx

Temaplanen Landskabet i Aarhus er et tillæg til kom-

muneplan 2017. Planen bliver indarbejdet i Aarhus Kom-

munes digitale kommuneplan umiddelbart efter byrå-

dets vedtagelse. Den digitale kommuneplan findes på 

følgende link: aarhus.dk/kommuneplan

Med byrådets vedtagelse af planen udgår kommune-

planens eksisterende afsnit om Bevaringsværdige land-

skaber (side 148-151) under kapitlet Landskabet. Dermed 

udgår eksisterende retningslinjer og eksisterende ho-

vedstrukturkort også. I stedet indsættes følgende to nye 

afsnit, ligeledes under kapitlet Landskabet:  

- Landskabstyper og visuelle oplevelsesværdier 

- Landskabernes bevaringsværdier

Med de to nye afsnit indsættes hhv. ny hovedstruktur-

tekst, nye retningslinjer og nyt hovedstrukturkort, som 

indgår i denne temaplan.  

Med denne revision af kommuneplanen ændres bl.a. i 

udpegningen ift. landskabets beskyttelsesniveau, her-

under i udpegningen af de bevaringsværdige landska-

ber. Nærmere beskrivelse af ændringerne kan du læse i 

redegørelsen, her i temaplanen. 

Redegørelsen indsættes i den digitale kommuneplan i 

tilknytning til de respektive kapitler/afsnit efter byrådets 

vedtagelse af planen. Alle nye vurderinger og analysere-

sultater er beskrevet i en baggrundsrapport. 

https://www.aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/byudvikling/kommune-og-lokalplanlaegning/kommuneplan/
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Redegørelse for temaplan om landskab

BAGGRUND

Formålet med temaplan for landskab er at varetage de 

landskabelige interesser i det åbne land og sikre at der 

planlægges under hensyntagen til de særlige karakter-

træk og visuelle oplevelser, der kendetegner landskabet 

omkring Aarhus. Ydermere reguleres der i hvilket om-

fang landskaber fremadrettet bør friholdes for bygge-

ri og anlæg, og hvilke landskaber, der er særligt sårbare 

overfor byggeri og anlæg, der slører sammenhængen-

de landskabstræk. 

Der sker en opdatering af temaet ’landskab’ på flere 

områder, for at opfylde lovgivningen, da temaet i sin tid 

ikke blev helt færdigt.

STATUS PÅ PLANLÆGNINGEN SIDEN SIDST

I 2013 indgik landskabet som et tema i revision af kom-

muneplanen. I den forbindelse igangsatte kommunen 

en analyse af landskaberne efter den af statens anbe-

falede metode kaldet ”landskabskarakterkortlægning”. I 

2013 blev analysen ikke helt færdig. Der blev bl.a. ikke ud-

peget ”større sammenhængende landskaber”. 

Ved revision af kommuneplanen i 2017 blev udpegnin-

ger fra 2013 overført uden ændringer, men med en tilfø-

jelse om at temaet om landskab, herunder analysen fra 

2013 ville blive revideret i kommuneplan 2021.  

Med denne revision af temaet om landskab i 2021 lever 

kommunen nu op til planlovens regler omkring vareta-

gelse af de landskabelige interesser, herunder udpeg-

ning af ”større sammenhængende landskaber”. 

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED 

REVISIONEN 

Den eksisterende landskabsanalyse fra 2013 beskriver 

de natur- og kulturgeografiske samt rumlig visuelle for-

hold. En samlet besigtigelse og genovervejelse af disse 

forhold har medført en række ændringer af eksisteren-

de udpegninger af landskabskarakterområder, hvilket 

betyder, at afgræsningen af landskabskarakterområ-

derne er ændret fra 23 karakterområder til 20 karakter-

områder. Det skyldes primært, at nogle naturgeografi-

ske forhold var svære at erkende i praksis, og derfor er 

tillagt knapt så meget betydning i den nuværende af-

græsning i forhold til kulturgeografiske samt rumlig vi-

suelle forhold.

Med revision af temaet om landskab og en færdiggø-

relse af landskabsanalysen er nu også vurderet land-

skabernes karakteristika og særlige visuelle oplevelses-

muligheder, sammen med deres tilstand og sårbarhed 

overfor ændringer. 

BAGGRUNDSRAPPORT OM LANDSKABET 

(ET ADMINISTRATIONSGRUNDLAG)

Alle vurderinger, analyseresultater mm. fra analysen i 

2021 er beskrevet i en baggrundsrapport. Rapporten 

udgør samlet set en fladedækkende beskrivelse og vur-

dering af de landskabelige forhold og interesser på 

de arealer i landzonen, der ikke er omkranset af byzo-

ne-arealer. Baggrundsrapporten fungerer som et ad-

ministrationsgrundlag for sagsbehandlingen i det åb-

ne land og indeholder konkrete anbefalinger til at un-

derstøtte landskabet i de enkelte karakterområder, hvor 

kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer for-

holder sig til landskabet mere overordnet. 

Med færdiggørelse af landskabsanalysen er videns-

grundlaget om landskabet blevet større, herunder om 

bl.a. landskabstyper og de særlige visuelle oplevelses-

værdier.  På den baggrund kan vi beskrive landskaber-

ne, der danner basis for vores muligheder for udfoldel-

se. Derfor indeholder temaplanen et indledende op-

slag med retningslinjer og udpegninger for forskelli-

ge landskabstyper og for de særlige visuelle oplevelses-
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værdier. Dette indledende opslag skal ses i sammen-

hæng med og som supplement til temaplanens andet 

opslag om landskabets beskyttelsesniveau herunder 

bevaringsværdige landskaber samt større sammen-

hængende landskaber. 

 

LANDSKABSTYPER OG -OPLEVELSER

Landskabet i Aarhus kan overordnet inddeles i fem 

landskabstyper, som afspejler ligheder og forskelle i 

landskabet: dallandskabet, kystlandskabet, det små-

bakkede landskab, det storbakkede landskab og ho-

vedgårdslandskabet. Landskabstyperne afspejler det 

bærende træk i det pågældende landskab. Der vil være 

landskabstyper, der overlapper hinanden. For eksem-

pel er herregårdslandskabet ved Vosnæs også et kyst-

landskab, ligesom herregårdslandskaberne også kan 

være for eksempel storbakkede landskaber. Fokus for 

inddeling i landskabstyperne er også det fremadrette-

de hensyn til den enkelte landskabstype, så bl.a. bygge- 

og anlægsprojekter placeres og udformes med hen-

syn til bærende landskabsværdier indenfor den enkelte 

landskabstype. 

Områder med særlige visuelle oplevelser omfatter sær-

lige udsigter og indkig samt karakteristiske landskabs-

rum. En delmængde af de karakteristiske landskabs-

rum med særlige visuelle oplevelser er grønne kiler, der 

skal medvirke til at sikre afstand mellem bysamfund, så 

de fritliggende bysamfund ikke vokser sammen og så 

grænsen mellem by og land tydeliggøres. De grønne 

kiler var også en del af kommuneplan 2013, men blev 

samlet til bynære landskaber i kommuneplan 2017. Med 

denne revision adskilles de bynære landskaber igen i to 

delmængder og hensynet til dels en rumlig ubebygget 

afstand og dels en tilstedeværelse og benyttelse af by-

nære arealer varetages som henholdsvis grønne kiler i 

temaplan landskab og friluftsområder i den blå-grøn-

ne temaplan.

LANDSKABERNES BEVARINGSVÆRDIER

På baggrund af en afvejning af landskabsvurderin-

gens resultater tildeles landskaberne et beskyttelsesni-

veau. Beskyttelsesniveauet er opdelt i tre kategorier: be-

varingsværdige landskaber, de almindelige landskaber 

og udviklingslandskaber. Kategorierne afspejler land-

skabernes beskyttelsesniveau som både anvendes i for-

bindelse med planlægning af byens udvikling og til kon-

kret behandling af ansøgninger om byggeri og anlæg. 

Beskyttelsesniveauet omfatter dog ikke landzonearea-

ler, der har rammer med bygningsregulerende bestem-

melser eller som anvendes til boldbaner (idrætsanlæg). 

Udpegningen supplerer den eksisterende udpegning af 

bevaringsværdige landskaber i kommuneplanen. I for-

hold til den eksisterende udpegning er der både land-

skaber, der udgår som bevaringsværdige landskaber 

og nye landskaber, der udpeges som bevaringsværdi-

ge. Det skyldes overordnet set, at også landskabets til-

stand og visuelle oplevelsesværdier nu indgår i afvejnin-

gen af landskabets beskyttelsesniveau. Det er hermed 

også et billede på, at landskabet er dynamisk og ud-

vikler sig hele tiden. I afgrænsningen af de bevarings-

værdige landskaber har også hensynet til de kendte by-

udviklingsinteresser indgået. Samlet set udpeges ca. 

15.290 ha bevaringsværdige landskaber, hvilket er en 

stigning på ca. 1.840 ha i forhold til den hidtidige ud-

pegning. 

Derudover har Aahus Kommune også udpeget stør-

re sammenhængende landskaber. Udpegningen af de 

større sammenhængende landskaber sikrer, at land-

skabstræk såsom langstrakte geologiske formatio-

ner og store udsigter i en større helhed og eventuelt på 

tværs af kommunegrænser friholdes for byggeri og an-

læg. Ved placering af byggeri og anlæg, der har visuel 

påvirkning i en større skala, skal der tages særligt hen-

syn til de større sammenhængende landskaber. 

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG 

ANDRE KOMMUNEPLANTEMAER

Det er en national interesse, at landskabet og særligt de 

bevaringsværdige landskaber, som udgangspunkt bør 

friholdes for byggeri og anlæg og som udgangspunkt 

ikke bør reduceres. Flere steder grænser udpegningerne 

for bevaringsværdige landskaber op mod byudviklings-

områderne. Udpegningen af bevaringsværdige land-

skaber tager dog ikke højde for byområder/ejendom-

me under afklaring for en evt. planlægning i forbindel-
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se med udvikling/omdannelse. Den præcise grænse bør 

derfor præciseres i forbindelse med en evt. kommen-

de planlægning. Heriblandt kan nævnes nedenstående 

områder (oversigten er ikke en udtømmende liste): 

•  Lokalplan (nr. x104) for Hotel Helnan Marselis (matr. 

nr. 34c Marselisborg, Århus Jorder) – en omdannel-

se og udbygning af eksisterende forhold, samtidig 

med at området overføres til byzone.

•  Byudvikling ved den eksisterende landsby Årslev, 

hvor arealer for byudviklingen overføres til byzone 

ved lokalplanlægning. 

•  Lokalplan X106 for teknisk anlæg ved Ormslevvej 155, 

Viby (regnvandsbassin). 

For i videst muligt omfang at understøtte de overord-

nede bevaringsværdige landskabstræk, er målet, at de 

bevaringsværdige landskaber, grænser så tæt som mu-

ligt op til grænsen for ovenstående planlægning. Der-

for vil udpegningen for de bevaringsværdige landska-

ber blive tilpasset den konkrete lokalplanlægning. heri-

blandt for ovenstående oplistede områder. 

Planforslaget er koordineret med nabokommuner-

nes varetagelse af de landskabelige interesser gennem 

dels en forudgående dialog og dels en screening af ud-

pegninger op til kommunegrænsen. Der er overordnet 

set en sammenhæng mellem udpegningerne af beva-

ringsværdige landskaber på tværs af kommunegræn-

sen. For så vidt angår større sammenhængende land-

skaber, så er disse ikke udpeget i nabokommunerne. På 

baggrund af en forudgående dialog er udpegningen 

af større sammenhængende landskaber dog koordine-

ret med Odder Kommune.

Planforslaget er derudover koordineret med kendte by-

udviklingsinteresser, herunder andre temaplaner under 

udarbejdelse.

MILJØVURDERING AF TEMAPLANEN LAND-

SKABET I AARHUS

Der er foretaget en miljøvurdering af planen, hvor føl-

gende emner er vurderet: Vand, Samspil og kumulati-

ve forhold. Planforslaget vurderes ikke at føre til risiko 

for væsentlig miljøpåvirkning.  I mindre omfang kan det 

være nødvendigt at foretage terrænreguleringer og lig-

nende i forbindelse med klimatilpasning, som kan slø-

re landskabets naturlige karakter, men det vurderes ikke 

at have en væsentlig indvirkning på landskabet. 

Udpegningerne i temaplanen vil have en mindre på-

virkning på materielle goder, da mulighederne for at 

placere nye anlæg inden for udpegningerne til særligt 

større sammenhængende landskaber og bevarings-

værdige landskaber begrænses. Enkelte steder er der 

dog sammenfald mellem udpegninger for bevarings-

værdigt landskab og større sammenhængende land-

skaber og arealudpegningerne for VE-anlæg, fordi det 

er fundet hensigtsmæssigt. Og derfor skal det ved plan-

lægning af nye anlæg belyses, hvordan det påvirker ud-

pegningerne, og hvordan nye projekter kan tilpasse sig 

landskabets karakter.
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Landskabstyper og visuelle oplevelsesværdier

I Aarhus har vi et fantastisk landskab formet af isen 
under den sidste istid. Landskabets store bakker, 
kysten og dalene giver mange smukke visuelle op-
levelser, som skal have en særlig opmærksomhed 
ved udvikling af landskabet. Vi vil derfor både be-
skytte og benytte landskabet.

Landskabet i Aarhus Kommune består af en række for-

skellige landskabstyper. Det helt overordnede billede af 

landskabet i Aarhus tegnes af de storbakkede landska-

ber, som gennemskæres af Egå og Aarhus ådal og af-

sluttes i kystlandskabet.

Går man i detaljer består landskabet også af mindre 

ådale på kryds og tværs, markante bakkedrag, små-

bakkede landskaber med spredte lavninger samt land-

skaber, der domineres af godser, herregårde og stør-

re gårde.

I Aarhus består landskabet af fem hovedtyper – dal-

landskaber, kystlandskaber, storbakkede landskaber, 

småbakkede landskaber og hovedgårdslandskaber – 

der hver især afspejler landskabstypernes særlige kvali-

teter. Med landskabstyperne opstilles en række hensyn, 

som man bør tage for at fastholde de væsentligste vær-

dier indenfor de enkelte landskabstyper f.eks. er det vig-

tigt med fokus på at indpasse et anlæg naturligt i ter-

rænet, hvis der bygges i et småbakket landskab. 

Derudover rummer landskabet også visuelle oplevelses-

værdier, som på helt særlige steder iscenesætter land-

skabets kvalitet og værdi. De visuelle oplevelser giver en 

forståelse af sammenhænge og kontraster i landska-

bet. De visuelle oplevelsesværdier sikrer særlige udsigter, 

landskabsrum og afstand til bysamfund.

LANDSKABSTYPER

Dallandskabet er karakteriseret ved en tydelig terræn-

form og en mosaik af forskellige former for arealanven-

delse, der afspejler terræn og jordbundsforhold. Dal-

bunden er præget af en blanding af dyrkningsarealer 

og især lysåbne, ekstensive græsningsarealer. De mest 

stejle dalsider kan være præget af skov og natur, mens 

de mere let skrånende dalsider ofte er opdyrkede. I Egå 

og Aarhus ådale presser byudviklingen på, mens de øv-

rige ådale generelt er mere sparsomt bebyggede, idet 

landsbyerne ofte ligger på kanten af dalsiderne. Be-

byggelsen i ådalene består ofte af husmandssteder og 

mindre gårde. De typisk langstrakte dallandskaber har 

vide udsigter og terrænet giver mulighed for udsigter 

både på langs og på tværs af dalene. Aarhus Ådal og 

Egådalen er markante dallandskaber i Aarhus Kommu-

ne, men også ådalene ved Lyngbygård og Lilleå er ka-

rakteristiske dallandskaber.  

Kystlandskabet er karakteriseret ved nærheden til ha-

vet. Kystlandskabet ved Marselisborg- og Fløjstrup-sko-

vene er domineret af stejle skovklædte kystskråninger 

med bagvedliggende bebyggelser, som ikke har visu-

el kontakt til kysten. Kystlandskabet ved Ajstrup består 

af en åben dyrket flade med vide udsigter til kysten og 

havfladen. Her ligger sommerhusområder langs ky-

sten, mens husmandssteder, gårde og enkelte landsby-

er ligger spredt ved Norsminde Fjord.

I det småbakkede landskab er den landskabelige 

skala lille, og det er typisk landskabets form og terræn, 

der betinger en stor variation i arealanvendelsen mel-

lem opdyrkede arealer, naturarealer og små søer i ter-

rænlavninger. Bebyggelsen består i høj grad af huse og 

husmandssteder langs vejene og spredtliggende ofte 

større gårde indpasset i landskabets terræn. Hegn og 

bevoksning afgrænser og indrammer marker og be-

byggelser. I det småbakkede landskab danner det ku-

perede terræn i samspil med bevoksningen typisk små 

afgrænsede rum i landskabet. Af småbakkede landska-

ber kan f.eks. nævnes det kuperede dødislandskab om-

kring Hesselballe og Lillering Skov. 
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Det storbakkede landskab fremstår enkelt og præget 

af store åbne dyrkningsflader med sparsom bevoks-

ning af læhegn og småbiotoper. Enkelte steder brydes 

markfladerne af markante skovbryn og skove. Bebyg-

gelsen består af større gårde og landsbyer samt hus-

mandssteder og mindre gårde langs vejene. I det stor-

bakkede landskab giver terrænet mulighed for vide ud-

sigter. De storbakkede landskaber findes mange steder 

i kommunen og kan f.eks. opleves nordøst for Solbjerg 

eller øst for Mejlby og Hårup.  

Hovedgårdslandskabet er historisk set en samlet en-

hed med et markant sæt af bygninger, der samler land-

skabet omkring sig og dermed dominerer et større om-

råde. Hovedgårdslandskabet består af hoved- og avls-

bygninger, have- og/eller parkanlæg samt dyrknings-

arealer med både marker i omdrift samt af skove. Ho-

vedgårdslandskabet kan også omfatte udstykninger af 

små ensartede husmandsbrug, som ofte ligger samlet 

i en klynge langs en vej til / fra hovedgården. Den land-

skabelige skala i hovedgårdslandskaberne er stor, og 

landskaberne er ofte præget af akser i form af f.eks. al-

leer og læhegn og sigtelinjer i anlægsstrukturen fra byg-

ninger og ud i landskabet. Af hovedgårdslandskaber 

kan f.eks. nævnes Vosnæs i den nordlige del af kommu-

nen og Constantinsborg ved Årslev Engsø.

VISUELLE OPLEVELSESVÆRDIER

De visuelle oplevelser omfatter udsigter og indkig i 

landskabet, som giver en forståelse for sammenhæn-

gen på tværs af landskabstyper samt rum i landskabet, 

som giver en særlig oplevelse. Oplevelsen af landskabet 

er afhængig af landskabets skala, afgrænsning, struk-

tur, kompleksitet samt visuel uro og støj. Af visuelle op-

levelser kan f.eks. nævnes højdepunktet ved Jelshøj ud-

over Aarhus by og bugt samt bunden af Jeksendalen 

omkring Aarhus Å.

I de grønne kiler bør ny bebyggelse undgås for at sik-

re afstand mellem bysamfund. Grønne kiler kan være 

med til at sikre, at to fritliggende bysamfund ikke vokser 

sammen, herunder styrke oplevelsen af byernes place-

ring i landskabet. I de grønne kiler kan åbne landskaber 

opleves tæt på byen.  I de grønne kiler nær bysamfund 

presser byudvikling og udflydende byvækst sig på, hvil-

ket medfører en uklar grænse mellem land og by. Der 

er her tendens til en høj forekomst af spredt bebyggel-

se, som igen gør grænsen mellem by og land utydelig. 

Af grønne kiler kan blandt andet nævnes kilerne mel-

lem Lisbjerg, Elev / Nye, Lystrup, Hjortshøj og Skødstrup 

/ Løgten.
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Retningslinjer

LANDSKABSTYPER, VISUELLE OPLEVEL-

SESVÆRDIER OG GRØNNE KILER

LSO. 1  Landskabstyper og visuelle oplevelsesværdier 

fremgår af kortet ’Landskabstyper og -ople-

velser’. De særlige værdier for det enkelte land-

skab fremgår af Baggrundsrapport om land-

skabet (opdateret i 2021).

LSO. 2  Det skal dokumenteres, hvordan bygge- og 

anlægsprojektet, herunder placering og ma-

terialer tilpasses landskabstypen bl.a. skala, 

struktur, terræn og beplantning samt de særli-

ge visuelle oplevelsesværdier. 

LANDSKABSTYPER

LSO. 3  I dallandskabet skal den karakteristiske ter-

rænform og de visuelle sammenhænge på 

langs og på tværs af dalen bevares, beskyttes 

og styrkes. 

LSO. 4  I kystlandskabet skal det naturlige terræn og 

den visuelle sammenhæng mellem land og 

vand bevares, beskyttes og styrkes. 

LSO. 5  I det småbakkede landskab skal det kupe-

rede terræn i lille skala i samspil med rumdan-

nende elementer som f.eks. bevoksning beva-

res, beskyttes og styrkes.

LSO. 6  I det storbakkede landskab skal det bølgen-

de terræn og den enkle karakter i en mellem til 

stor skala bevares, beskyttes og styrkes. 

LSO. 7  I hovedgårdslandskabet skal den store ska-

la og markante struktur bestående af større 

landbrugsbygninger, store markflader, skov 

og læhegnsbeplantning samt eventuelt min-

dre tilhørende husmandsudstykninger beva-

res, beskyttes og styrkes.

VISUELLE OPLEVELSESVÆRDIER

LSO. 8  I områder med særlige visuelle oplevelser 

bør udsigter og indkig samt karakteristiske 

landskabsrum bevares, beskyttes og styrkes. 

LSO. 9  I grønne kiler bør det ubebyggede landskab, 

der skaber afstand mellem bysamfund, beva-

res, beskyttes og styrkes.
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Landskabernes bevaringsværdier

Byudviklingen i Aarhus skal ske i respekt for vores 
smukke landskaber og områder, hvor vi har geolo-
giske interesser. Derfor vil vi prioritere byudviklingen 
omkring robuste landskaber og bevare og beskyt-
te værdierne i andre landskaber, som er mere sår-
bare for ændringer.  

Byen vokser, og væksten påvirker landskaberne, så de 

ændrer udseende. Det er vigtigt, at ændringerne sker 

med respekt for landskabet og med udgangspunkt i, at 

landskabernes evne til at rumme ændringer er forskel-

lige. Hensynet til landskabet skal altid indgå i planlæg-

ningen. Overordnet set er målet, at byudviklingen finder 

sted i de robuste landskaber, og at ådalene og kysten 

friholdes for byggeri og anlæg.

BESKYTTELSESNIVEAU OG BEVARINGS-

VÆRDIGE LANDSKABER 

På baggrund af en analyse er landskabet inddelt i tre 

kategorier med hver deres mål for udvikling, hhv. de be-

varingsværdige landskaber, de almindelige landskaber 

og udviklingslandskaber. Kategorierne afspejler land-

skabernes beskyttelsesniveau i forhold til både plan-

lægning af byens udvikling og konkret behandling af 

ansøgninger om byggeri og anlæg. 

Landskabernes beskyttelsesniveau skal ses i sammen-

hæng med landskabstyperne i Aarhus Kommune samt 

de særligt visuelle oplevelsesværdier og grønne kiler for 

at sikre, at en eventuel udvikling sker med udgangs-

punkt i det enkelte landskabs særlige kvaliteter. 

De bevaringsværdige landskaber er de helt særli-

ge ”perler” i Aarhus Kommune, som skal bevares og 

beskyttes mod ændringer, der kan svække eller udvi-

ske landskabets kvaliteter. Der bør ikke opføres bygge-

ri og anlæg i de bevaringsværdige landskaber. De be-

varingsværdige landskaber i Aarhus Kommune er bl.a. 

Egådalen, Aarhus Ådal, Jelshøj, Lisbjerg Skov og kysten 

syd for Aarhus.   

De almindelige landskaber er typisk robuste land-

skaber, der skal vedligeholdes. Her kan der ske byudvik-

ling under hensyn til landskabets eksisterende kvaliteter. 

De almindelige landskaber i Aarhus Kommune er bl.a. 

de storbakkede landskaber omkring Hårup og Mejlby 

samt mellem Hasselager, Mårslet, Solbjerg og Malling.

Udviklingslandskaberne er landskaber påvirkede af 

f.eks. infrastrukturanlæg og byudvikling. Udviklings-

landskaberne kan ændres eller helt nyskabes ved at gi-

ve plads til ny anvendelse eller landskabselementer som 

f.eks. søer eller beplantning. Udviklingslandskaberne i 

Aarhus Kommune er landskaberne ved dele af Djurs-

landsmotorvejen, Aarhus Syd motorvejen, Viborgvej 

ved Mundelstrup samt Spørring grusgrav.  

STØRRE SAMMENHÆNGENDE LANDSKABER

Større sammenhængende landskaber består af land-

skabstræk, der hænger sammen i en større helhed. Det 

kan være langstrakte geologiske formationer og land-

skaber med store udsigter. Sammenhængen kan gå på 

tværs af beskyttelsesniveau og landskabstype, og de 

større sammenhængende landskaber går også typisk 

på tværs af kommunegrænserne. Ved placering af byg-

geri og anlæg, der har visuel påvirkning i en større ska-

la, skal der tages særligt hensyn til de større sammen-

hængende landskaber. 
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Retningslinjer

BESKYTTELSE AF LANDSKABET

LSB. 1:   De udpegede landskaber, større sammen-

hængende landskaber, geologiske interesse-

områder og råstofgraveområder fremgår af 

kortet ’Landskabernes bevaringsværdier’. De 

udpegede landskaber beskrives nærmere i 

”Baggrundsrapport om landskabet” (opda-

teret i 2021). De geologiske interesseområder 

beskrives nærmere i ”Geologisk Redegørelse” 

(2005). 

BESKYTTELSESNIVEAU

LSB. 2:   Bevaringsværdige landskaber skal bevares, 

beskyttes og styrkes. De bevaringsværdige 

landskaber bør friholdes for byggeri og an-

læg. 

LSB. 3:  Almindelige landskaber skal vedligeholdes 

og styrkes. 

LSB. 4:  Udviklingslandskaber kan forbedres eller ny-

skabes. 

STØRRE SAMMENHÆNGENDE LANDSKABER

LSB. 5:  De større sammenhængende landskaber 

bør friholdes for byggeri og anlæg, der slører 

sammenhængende landskabstræk i en større 

skala.

LSB. 6:  Det skal dokumenteres, hvordan byggeri og 

anlæg kan placeres og udformes uden en væ-

sentlig indvirkning på de større sammenhæn-

gende landskabstræk. 



Forslag til temaplanen Landskabet i Aarhus er fremlagt til 

offentlig høring i perioden den 27/09 2021 til den 21/11 2021.

Høringen sker i henhold til Planlovens § 23.

DELTAG I DEBATTEN 

Deltag i debatten på Aarhus Kommunes høringsportal  

deltag.aarhus.dk så bliver dine synspunkter forelagt Aarhus 

Byråd. 

Har du ideer, forslag eller synspunkter til forslag til 

temaplanen  Landskabet i Aarhus hører vi gerne fra dig 

inden den 21/11 2021. 

Eventuelle spørgsmål til forslaget kan rettes til: 

Lars Høeberg, Kommuneplanchef 

Teknik og Miljø  

Telefon 41 85 97 99

DEN VIDERE PROCES

Når den offentlige høring er gennemført, vil de bemærk-

ninger, vi har modtaget blive forelagt byrådet sammen med 

indstilling om eventuelle rettelser til forslaget og indstilling om 

endelig vedtagelse af temaplanen. Temaplanen bliver et 

tillæg til kommuneplanen. 

Vi hører gerne din mening
OFFENTLIGE MØDER

I høringsperioden afholdes et digitalt orienteringsmøde 

den 3/11 2021 kl. 19.00-20.30. På mødet orienteres om 

nedenstående tre temaplaner, som alle er i offentlig 

høring i samme periode:

• Landskabet i Aarhus

• Naturen i Aarhus

• En grønnere by med mere blåt.

Se nærmere vedrørende tilmelding på høringsportalen.

https://deltag.aarhus.dk/hoering/landskabet-i-aarhus
https://deltag.aarhus.dk/hoering/landskabet-i-aarhus



